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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
To będzie zupełna nowość w Giżycku. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom i potrzebom rodzin dotkniętych olbrzymim proble-
mem niepełnosprawności rozpoczynamy fazę realizacji budynku na 
ul. Sikorskiego, w którym poza typowymi mieszkaniami komunalny-
mi znajdą się lokale o wyjątkowej funkcji. Są one bardzo pomocne 
w procesie nabywania samodzielności życiowej i społecznej osób 
o specjalnych potrzebach. Najczęściej takie mieszkania służą oso-
bom z niepełnosprawnością ruchową, ale także niepełnosprawnym 
intelektualnie, a także chorym np. po udarach, a tego typu lokal nie 
jest dany raz na zawsze. „Treningi” trwają zwykle tyle, ile wymaga 
nauczenie samodzielności. Każdy mieszkaniec ma określony swój 
własny cykl dnia – od sprzątania, gotowania przez wyjazdy do szkoły, 
warsztatów terapii zajęciowej czy pracy. Poznając to zagadnienie naj-
częściej spotykałem się z opinią, która mówiła, iż jeżeli gminy dbają 
o potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców, na mieszkania wspo-
magane lub treningowe przekazywane są nieruchomości nowe, od 
razu przystosowane do potrzeb tych osób. Tak też będzie w budynku 
na ul. Sikorskiego, który został specjalnie przeprojektowany wg tych 
kryteriów. W specjalnie dostosowanym mieszkaniu osoby potrzebu-
jące nauki samodzielności będą się uczyły np. gotowania, prania i 
innych typowych zajęć domowych pod okiem trenerów. Ponieważ w 
budynku będzie winda, będą mogły z niej korzystać także osoby nie-
pełnosprawne ruchowo. 

Koszt budowy to prawie 4,5 mln zł, przy dofinansowaniu ponad 1 mln 
zł, jakie otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Za tę kwotę 
poza budynkiem wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni wo-
kół niego. Ta budowa to ważny punkt zwrotny, ponieważ ostatnie nowe 
lokale (piętnaście) oddaliśmy do użytkowania w 2017 roku, w budynku 
przy ul. Kościuszki. Budynek ten od pożaru w lipcu 2012 roku stał nieużyt-
kowany w fatalnym stanie.  Wcześniej nowe lokale miasto zakupiło… w 

2007 roku. Zbyt dłu-
go w tej sprawie nic 
się nie działo, a przy 
ciągłym zbywaniu 
mieszkań zasób już 
dawno wymagał 
odnowienia. Chce-
my też wychodzić 
ze wspólnot w star-
szych budynkach, a 
utrzymywać miesz-
kania w nowszej 
substancji. 

Plac budowy 
przekazany. Rozpo-
czyna się budowa 
szczególnego budynku, który będzie łączył w sobie funkcje mieszkal-
ne i funkcje pomocy osobom w szczególnej sytuacji. Trzeba działać 
jak najszybciej, bowiem problem osób niepełnosprawnych mieszkają-
cych wraz z rodzicami, którzy też przecież stają się coraz starsi i bar-
dzo często sami potrzebują pomocy, staje się coraz bardziej dostrze-
gany. Nasze miasto nie jest pod tym względem wyjątkiem i problem 
ten dotyka również giżycczan, a dotychczas nie mieliśmy możliwości, 
aby pomóc. W lutym powinniśmy już wiedzieć więcej również w kwe-
stii budowy 100 mieszkań na ul. Warszawskiej. Najbliższe lata zapo-
wiadają się zatem jako wyjątkowo pracowite w mieszkalnictwie… To 
dobra wiadomość, bo mieszkanie to jedna z podstawowych potrzeb 
każdej rodziny i jeden z naszych priorytetów na najbliższe lata. 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Nie zostaliśmy wprawdzie Świetlną Stolicą Polski (tytuł przyznano Bielsku - Białej), ale i tak mamy dla Państwa świet(l)ne informacje. Świą-
teczne iluminacje na ulicach naszego miasta zrobiły duże wrażenie na internautach, bo to właśnie dzięki ich głosom Giżycko okazało się najlepsze 
na Warmii i Mazurach w jedenastej edycji konkursu „Świeć się z Energą” na najpiękniej rozświetlone polskie miasto. W walce o finał ogólnopolski 
okazaliśmy się lepsi nie tylko od samego Olsztyna, ale także od Elbląga, Ostródy, Ełku, Lubawy, Olecka, Braniewa, Działdowa, Orzysza i Białej 
Piskiej! Nagrodą za zwycięstwo w etapie wojewódzkim jest 10 tysięcy złotych na zakup sprzętu AGD dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
(triumfator finału ogólnopolskiego otrzymał 50 tysięcy).                              bz

Giżycko najpiękniej rozświetlone w regionie
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AKTUALNOŚCI

Autorem przepięknych zdjęć na dwunastu stro-
nach jest nasz redakcyjny mistrz fotografii To-
masz Karolski, który podarował Czytelnikom 
„Mojego Giżycka” pięć egzemplarzy kalendarza. 
Jeden z nich od razu wędruje do Grażyny Miku-
lewicz, która wygrała nasz styczniowy Mikoła-
jowy konkurs (gratulujemy i zapraszamy po od-
biór), pozostałe czekają na swoich właścicieli. 
Rozlosujemy je wśród tych z Państwa, którzy 
napiszą do nas na adres: redakcja@gizycko.
pl i podzielą się krótką refleksją na temat swo-
jego ulubionego miesiąca. Na listy od Państwa 
czekamy do 21 lutego do godz. 12.00. Z kalen-
darzem Tomka Wasza ściana zmieni się nie do 
poznania!

NAPISZ DO NAS I WYGRAJ WYJĄTKOWY KALENDARZ ŚCIENNY!

Największą grupę mieszkańców Giżycka stanowią osoby w wieku 
produkcyjnym (16 304) i co ciekawe – tu przeważają panowie, których 
jest o prawie 800 więcej niż kobiet. Drugie miejsce w tym rankingu zaj-
mują przedstawiciele wieku poprodukcyjnego (6839), a najmniej (4430) 
jest u nas reprezentantów najmłodszego pokolenia (wiek przedproduk-
cyjny). Średni wiek mieszkańca Giżycka to prawie 43 lata. Rok 2019 
zakończył się ujemnym przyrostem naturalnym. Powitaliśmy 238 no-
wych obywateli, ale 341 musieliśmy, niestety, na zawsze pożegnać. W 
minionych dwunastu miesiącach 458 giżycczan zmieniło stan cywilny. 
258 z nich ozdobiło obrączką serdeczne palce swoich partnerów, 87 
osób z pomocą sądu postanowiło powrócić do grona singli, a za 113 
mieszkańców naszego miasta decyzję o rozstaniu z ich mężem bądź 
żoną podjął smutny los. Ogólnie w Giżycku mieszka obecnie 12 581 
małżonków, 2163 rozwodników i 2161 owdowiałych. Pozostałe 10 668 
osób (w tym niepełnoletni) w dawnym dowodzie osobistym miałoby 
wpis „panna” lub „kawaler”. Najpopularniejszym nazwiskiem nad Nie-
gocinem pozostaje Kozłowski/a – nosi je obecnie 167 mieszkańców, a 

Dwanaście miesięcy w statystycznej pigułce
27 573 – tylu zameldowanych na stałe mieszkańców liczyło Giżycko ostatniego dnia 2019 roku (plus 641 zamel-
dowanych na pobyt czasowy). Z danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego wynika, że w mie-
ście dominuje (53%) płeć powszechnie uznawana za słabszą i piękniejszą – w sylwestra na 16 645 pań przypa-
dało 12 928 mężczyzn.  

podium w tej kategorii uzupełniają Jankowscy (114) i Wiśniewscy (107). 
Nieco inną statystyką niż Wydział Spraw Obywatelskich, obej-

mujący wyłącznie teren Giżycka, dysponuje Urząd Stanu Cywil-
nego, którego zasięg jest znacznie szerszy. I tak w roku 2019 w 
giżyckim USC sporządzono 580 aktów urodzenia, 226 aktów mał-
żeństwa i 564 akty zgonu. Wydano 81 orzeczeń o rozwodzie, 211 
oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz 26 decyzji o zmianie imienia 
i nazwiska. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi dziewczyn-
kom były: Zuzanna, Hanna, Maja i Lena, a wśród chłopców prym 
wiedli: Szymon, Aleksander, Miłosz i Nikodem. Z imion nietypowych 
zarejestrowano m.in. Molly i Ziemowita. 

           Bogusław Zawadzki 

Ps. Dziękuję naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego Grażynie Bogdanowicz i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Iwonie Wojciulewicz za przygotowanie ubiegłorocz-
nych statystyk. 

Niewykluczone, że już za kilka tygodni poznamy nowego wyko-
nawcę ronda na skrzyżowaniu szosy Obwodowej z ul. Świderską 
i Nowowiejską. Rzecznik olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki twierdzi, że 
jest szansa, aby przetarg na dokończenie budowy (rozpoczętej we 
wrześniu 2017 roku) rozstrzygnąć jeszcze w marcu. Jego zdaniem 
przy odpowiednim zaangażowaniu nowego wykonawcy budowa 
mogłaby się zakończyć w ciągu czterech miesięcy. Przypomnijmy, 
iż w listopadzie minionego roku GDDKiA odstąpiła od umowy z 
firmą, która wygrała pierwszy przetarg. Powodem było niewyko-
nanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.               bz

Pod koniec stycznia zdemontowano ostatnie ogrodzenia 
ochronne na kładce nad kanałem Łuczańskim. Urząd Miejski w Gi-
życku uzyskał bowiem pozwolenie Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego na użytkowanie obiektu w całości. Styczniowa 
decyzja PINB dotyczy schodów betonowych i stalowych, widowni, 
pozostałej części ciągów pieszo - jezdnych i zagospodarowania 
terenów zieleni. Wcześniej, dokładnie 25 października ubiegłego 
roku, dopuszczono do użytkowania mostową część obiektu. Budo-
wa kładki kosztowała miasto 5,2 mln zł, inwestycję dofinansowała 
Unia Europejska (7,1 mln zł).

                  bz

Nowy wykonawca w marcu? Schody też z pozwoleniem
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Zdrowotne problemy małego giżycczanina jakiś czas temu zdiagnozowano 
jako dziecięce porażenie mózgowe, ale badania, jakie przeszedł chłopiec, nie 
wskazują konkretnej przyczyny zaburzeń. Sami lekarze przyznają, że Igor jest 
dla nich „medyczną zagadką”, a wielu z nich wprost nie zgadza się z diagnozą o 
porażeniu. Tym bardziej, że wyniki innych badań mówią, iż powodem rozwojo-
wych problemów malucha mogą być zaburzenia metaboliczne (nieprawidłowy 
transport glukozy do mózgu). Sześciolatek nie chodzi samodzielnie (tylko racz-
kuje), mówi jedynie „mama”, „tata” i „baba”. Mały pacjent jest pod stałą opieką 
rehabilitanta, logopedy, psychologa i pedagoga, od pierwszych miesięcy życia 
jest rehabilitowany i stymulowany w poradni przy ul. Dąbrowskiego. Ponadto 
korzysta z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Igorek 
wymaga wielokierunkowej stymulacji, którą mogą mu zapewnić regularne wizy-
ty u specjalistów i turnusy rehabilitacyjne (koszt jednego wyjazdu to około 6-7 ty-
sięcy złotych). Pieniądze są także potrzebne na zakup różnego rodzaju sprzętu 
rehabilitacyjnego, zarówno do rozwoju chodu, jak i mowy. Rodzice chłopca nie 
ustają w poszukiwaniu nowych metod leczenia, które pomogą ich kochanemu 
synkowi w samodzielnym dorastaniu.            Bogusław Zawadzki

W TYM ROKU POMAGAMY IGORKOWI KAMIŃSKIEMU
Zdrowie to coś, co w życiu najcenniejsze. Niestety, nie każdemu dane jest cieszyć się tym darem. Miasto Gi-
życko – a z nim giżycczanie – od kilku lat co roku wspiera jednego z mieszkańców i jego bliskich w walce z 
chorobą, organizując zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację podczas miejskich wydarzeń. Pomagaliśmy 
już Krystianowi Czyrce, Bartusiowi Frączkowi, Adrianowi Jaroszowi, Antosiowi Żochowskiemu i Filipkowi Czer-
niawskiemu, a w roku 2020 wyciągamy pomocną dłoń w stronę niespełna 6-letniego Igorka Kamińskiego. 

WESPRZYJ LECZENIE IGORKA 
Igor Kamiński jest podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Darowizny 
na jego leczenie można wpłacać bezpośrednio na  subkonto nr 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374, w tytule 
wpisując: „1938 pomoc dla Igora Kamińskiego”. Na rzecz Igorka można także przekazać 1% swojego podatku. 
W rocznym rozliczeniu PIT wystarczy podać nr KRS 0000382243, a w rubryce „informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%” wpisać: „1938 pomoc dla Igora Kamińskiego”

Igorek Kamiński z rodzicami
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Masz co najmniej 14 lat, dobrze radzisz sobie w wodzie, a pomaganie 
ludziom to Twoje drugie imię? Jeśli na każde z tych pytań odpowiedziałeś 
twierdząco, to ogłoszenie jest dla Ciebie. W połowie lutego ruszają kursy 
na młodszego ratownika i ratownika wodnego Mazurskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Więcej informacji: na plakacie oraz pod nr. tel. 
87/427-38-72.                     bz

MOPR szuka narybku
Przed nami czwarta inscenizacja „Bitwy zimowej na Mazu-

rach”, czyli widowiskowa rekonstrukcja wydarzeń, które roze-
grały się nad jeziorami 105 lat temu. Pozycja obowiązkowa dla 
miłośników historii, ale nie tylko, bo program imprezy, na którą w 
imieniu organizatorów zapraszamy 9 lutego (niedziela) o godz. 
12.00 do lasu miejskiego, zawiera mnóstwo atrakcji dla całych 
rodzin. Szczegóły na plakacie.                                                  bz

Powtórka z historii



5SPOŁECZEŃSTWO

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/21

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 1.

Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: 

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkol-
nego w szkole) – 5 pkt
2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opieku-
nów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt
4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły 
podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt
5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt
6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Składanie wniosków        2 - 31 marca (postępowanie uzupełniające: 1 - 3 czerwca)
Weryfikacja wniosków przez komisję     1- 7 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 4 - 5 czerwca)
Podanie do publicznej wiadomości list 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych    8 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 8 czerwca)
kandydatów       
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do placówki      9 - 15 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 9,10,12 czerwca)
Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 1    16 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 15 czerwca)

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS  PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
§1.

Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: 
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt 
2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie 
wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt
3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt
4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub 
prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt. 
5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt
6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Składanie wniosków       2 marca – 3 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 27 kwietnia – 8 maja)
Składanie wniosków do oddziałów sportowych    2 marca do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły (postępowanie   
        uzupełniające: od 27 kwietnia do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły)
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 
(oddziały sportowe)       terminy ustala dyrekcja szkoły
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 
z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej   terminy ustala dyrekcja szkoły
Weryfikacja wniosków przez komisję     6 – 10 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 11 – 13 maja)
Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych  kandydatów     15 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 14 maja)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do placówki      16 – 23 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 15 – 19 maja)
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych     24 kwietnia (postępowanie uzupełniające: do 31 sierpnia)

UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szko-
ły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   
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„Każda z nas będzie nosiła swój własny obraz tego, 
kim byłeś w naszym życiu. Miałyśmy to szczęście, że 
ponad dwadzieścia lat temu poznałyśmy Ciebie – czło-
wieka o wysokiej kulturze, zawsze uśmiechniętego. To 
dzięki Twojej osobowości mogłyśmy wspólnie tworzyć 
i pracować. Tobie, Heniu, dziękujemy za wszystko. Za 
Twój profesjonalizm, za to, że byłeś z nami tyle lat, 
że tworzyliśmy tak zgraną grupę. Będzie nam tego 
wszystkiego brakowało. Pozostaną w naszej pamięci 
utwory skomponowane i aranżowane przez Ciebie. 
Pozostanie Twój uśmiech, elegancja, spokój i Twoje 
ręce, gotowe do dyrygowania naszym chórem” – te sło-
wa podczas nabożeństwa żałobnego odczytała w kościele Nina 
Piórkowska, przez wszystkie lata pełniąca funkcję kierownika 
Nauczycielskiego Chóru Kameralnego. Zespół w dawnym skła-
dzie oficjalnie zakończył działalność we wrześniu ubiegłego roku, 
a głównym powodem takiej decyzji był pogarszający się stan zdro-
wia jego współtwórcy i jedynego dyrygenta. 

Henryk Gierwel urodził się 84 lata temu w Sopoćkiniach 
niedaleko Grodna. Ukończył Instytut Nauczycielski w Nowej Wi-
lejce na kierunku: historia, ale że jego największą życiową pasją 
od zawsze była muzyka, po przyjeździe do Polski w 1958 roku 
natychmiast „poprawił” wykształcenie, kończąc po kolei kursy I 
i II stopnia dla dyrygentów, Szkołę Muzyczną II stopnia, Studia 
Muzyczne w Piotrkowie Trybunalskim i łódzką Dyrygenturę. Pra-
cę zawodową rozpoczął w Państwowym Domu Kultury w Giżycku 
na stanowisku instruktora muzycznego, a wolny czas poświęcał 
na… prowadzenie założonego przez siebie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazur” w Miłkach (docenianego w całym województwie). W roku 
1961 podjął się kolejnego wyzwania – tym razem była to praca 
w Społecznym Ognisku Muzycznym w Wydminach, którego kiero-
wanie powierzono mu już po niespełna roku. Prowadził tam klasę 
instrumentów szarpanych, zespoły wokalne, instrumentalne i chór 
„Fala”, integrujący wszystkie grupy społeczne (grupa dała około 
stu koncertów). We wrześniu 1979 roku Henryk Gierwel zo-
stał zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku. Dzięki 
jego zaradności, doświadczeniu, fachowości i wytrwałości szkolna 

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania, tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić… Tak jakbyś wierzył 
w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić                                   Ks. Jan Twardowski

POŻEGNALIŚMY HENRYKA GIERWELA
Nauczycielski Chór Kameralny po raz ostatni zaśpiewał Kochanemu Dyrygentowi. Henryk Gierwel odszedł na 
początku stycznia, pozostawiając w głębokiej żałobie nie tylko najbliższą rodzinę, ale także swoje chórzystki, 
z którymi pracował przez dwadzieścia dwa lata.

pracownia muzyczna w krótkim czasie stała się jedną z najlepiej 
wyposażonych w regionie, a założone przez niego zespoły wokal-
ne i 70-osobowy (!!!) chór notowały liczne sukcesy w przeglądach 
i festiwalach. Podobnie jak chór, który przez dziesięć lat prowadził 
w Zespole Pieśni i Tańca „Giżycko”. Zespół nie miał sobie równych 
w województwie, a o jego klasie niechaj świadczą zaproszenia na 
koncerty w ówczesnym Związku Radzieckim, Rumunii, Bułgarii czy 
Czechosłowacji. Czy w tej sytuacji kogokolwiek mogą dziwić sukce-
sy kolejnego, ostatniego już „dziecka” dyrygenta znad Niegocina? 
Nauczycielski Chór Kameralny, bo o nim mowa, powstał w roku 1997 
i był żeńskim zespołem a capella zrzeszającym nie tylko przedsta-
wicielki braci pedagogicznej. Przez ponad dwie dekady występów 
NCK  stał się rozpoznawalną marką naszego miasta, docenianą 
zarówno przez mieszkańców, jak i władze samorządowe (przypo-
mnijmy choćby Nagrodę Świętego Brunona za rok 2018). Krótko po 
ubiegłorocznym zakończeniu działalności chór został reaktywowany 
(jako Chór GUTW) i mamy nadzieję, że będzie nam jeszcze śpiewał 
przez co najmniej kolejnych dwadzieścia lat. Bo tego z pewnością 
życzyłby sobie Pan Henryk, na którego imię w nazwie Chóru – jak 
mniemamy – nie powinniśmy chyba zbyt długo czekać…

Nina Piórkowska
Bogusław Zawadzki

WYBRANE ODZNACZENIA HENRYKA GIERWELA

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi

• Złota i Srebrna Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
• Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”

• Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia
• Złota i Srebrna Odznaka Polskich 

Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych
• Honorowa Odznaka Kościuszkowska

• Medal Komisji Edukacji Narodowej
• Medal za Szczególne Zasługi dla Miasta Giżycka

Henryk Gierwel podczas jubileuszowego koncertu z okazji dwudzie-
stolecia istnienia Nauczycielskiego Chóru Kameralnego



7AKTUALNOŚCI

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA
* dla ofiar i sprawców przemocy, w proble-
mach będących następstwem nadużywa-
nia alkoholu - poniedziałek w godz. 12.00 
- 13.00, środa w godz. 15.00 - 18.00 
POMOC PSYCHOLOGICZNA
* dla osób uzależnionych od alkoho-
lu, środków psychotropowych, spraw-
ców i ofiar przemocy, konsultacje dla 
rodziców (problemy wychowawcze) 
- poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00 
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE
* dla osób uzależnionych i po leczeniu 
odwykowym - wtorek w godz. 15.00 - 
17.00 (konsultacje indywidualne), wtorek 
w godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia dla 
rodzin osób uzależnionych), czwartek w 
godz. 16.00 - 17.00 (konsultacje indywi-
dualne), czwartek w godz. 17.00 - 19.00 
(grupa wsparcia dla osób uzależnionych) 
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
* w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży 
uzależnionych od alkoholu i substancji 
psychotropowych, pomoc pedagogiczna 
dla rodziców - wtorek w godz. 15.30 - 17.30

… oferowanej w Punkcie Kon-
sultacyjnym Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej 
przy ul. Sikorskiego 3b, tel. 87/428-
51-63 (dla osób  uzależnionych, 
współuzależnionych, ich rodzin 
oraz sprawców i ofiar przemocy). 

GIŻYCKI WIECZÓR
Z PASZPORTEM

I DOWODEM OSOBISTYM
12 LUTEGO (ŚRODA)

Wydział Spraw Obywatelskich
(UM, pokój nr 5, tel. 87/732-41-34)

i
Punkt Paszportowy

(UM, pokój nr 4b, tel. 87/732-41-63)
CZYNNE DO GODZ. 20.00

Giżycko dołączyło do tej inicjatywy jako 
jedna ze 101 gmin w Polsce. Projekt realizo-
wany był od marca do listopada 2019, a jego 
realizatorem z ramienia Gminy Miejskiej Gi-
życko było Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej. Szkolenia, prowadzo-
ne w formie stacjonarnej i e-learningowej, 
przeznaczone były dla osób pełnoletnich. Do 
wyboru było prawie dwadzieścia tematów w 
takich obszarach jak: praca i rozwój zawo-
dowy (jak napisać CV i list motywacyjny, co 
można zyskać, zakładając profil na portalach 
LinkedIn czy Goldenline), relacje z bliskimi 
(jak założyć konto na facebooku, w jaki spo-
sób sprawdzać oceny dziecka w dzienniku 
elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeń-
stwo swoje oraz rodziny w sieci), edukacja 
(jak wspólnie z innymi zaplanować działania 
czy stworzyć prezentację, używając konta 
Google), odpoczynek i hobby (jak znaleźć 
ciekawy koncert czy wystawę w swojej oko-
licy, jak kupować w sieci bilety na spektakle, 

Z komputerem są za pan brat
W Klubie Seniora odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „e-Moc-
ni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści w Gminie Miejskiej Giżycko”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zorganizowano prawie 
sto spotkań szkoleniowych, w których wzięło udział 83 giżycczan (naj-
większą grupę stanowili seniorzy). Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfi-
katy, dodatkowo wyróżniono osoby legitymujące się najwyższą frekwen-
cją podczas zajęć. 

w jaki sposób legalnie oglądać filmy), zdro-
wie (jak zapisać się przez internet do leka-
rza, jak sprawdzić swoje miejsce w kolejce 
do sanatorium, gdzie w sieci dowiedzieć się 
więcej o lekach), finanse (jak przez internet 
sprawdzić stan konta, zrobić przelew czy za-
łożyć lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak 
oszczędzać i kontrolować domowy budżet), 
religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować 
się ze swoją parafią za pomocą internetu, 
jak korzystać ze stron informacyjnych cmen-
tarzy, jak nawiązać kontakt z grupami zain-
teresowanymi pielgrzymowaniem), sprawy 
codzienne (w jaki sposób rozliczyć PIT przez 
internet, do czego wykorzystywać na co 
dzień dysk Google, jak wysłać list lub paczkę 
bez odwiedzania poczty) czy zaangażowa-
nie obywatelskie (skąd czerpać informacje o 
swojej miejscowości, jak sprawdzić, co robią 
posłowie i posłanki wybrani z danego okręgu, 
w jaki sposób włączyć się w działania organi-
zacji pozarządowych).

Dyrektor Ewa Ostrowska (druga z lewej) i prowadząca zajęcia komputerowe Barbara Milewska 
(druga z prawej) w towarzystwie kursantek: Janiny Krysiuk, Haliny Zdanowicz i  Janiny Piet-
kiewicz.

KURSANCI Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ: Janina Pietkiewicz, Kry-
styna Boużyk, Halina Zdanowicz, Janina Krysiuk, Barbara Brzezińska, 
Maria Gaińska, Maria Patryło, Teresa Matuć, Helena Szorc, Helena Kło-
sowska, Maria Godlewska, Teresa Wołoszyn, Mieczysława Jurgielewicz, 
Róża Jakubczyk, Maria Sienic, Jan Żyjewski, Janina Balcer, Jan Sadow-
ski, Danuta Żyjewska, Janina Ferenc, Wiktoria Sokołowska, Dorota Kru-
kowska, Halina Gosk, Krystyna Bednarczyk, Krzysztof Cywilis, Irena 
Ossowska - Danowska, Irena Patecka, Renata Taper

Fo
t. R

om
an

 P
op

ioł
ek

Początek roku to czas rozliczeń z fisku-
sem. Na stronie 22 prezentujemy 
listę osób i organizacji pożytku pu-
blicznego, które można wesprzeć, 
przekazując im 1% swojego podat-
ku za rok 2019. Przypomnijmy, iż w żaden 
sposób nie obciąża to podatnika, a wielu lu-
dziom czy stowarzyszeniom może pomóc np. 
w walce z chorobą lub w dalszej działalności. 
Wszystkich, którzy chcieliby dopisać dziecko, 
osobę potrzebującą albo organizację do miej-
skiej bazy 1%, prosimy o kontakt z Katarzy-
ną Zadrogą z Biura Promocji i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego (tel. 87/732-41-37, 
e-mail: promocja@gizycko.pl).         bz

PRZEKAŻ JEDEN PROCENT
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Pod koniec stycznia w porcie „Ekomarina” odbyła się prezentacja 
kombinezonu geriatrycznego, czyli symulatora odczuć osób starszych lub 
schorowanych. Spotkanie zorganizowało działające od ośmiu lat Giżyckie 
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tuli-
pany”, które taki właśnie kombinezon kupiło w listopadzie ubiegłego roku. 
W Polsce są tylko trzy symulatory starości. Ich główne zadania to zwiększe-
nie świadomości społecznej i nauka empatii. 

– Kombinezon pozwala zdrowemu człowiekowi w młodym lub średnim 
wieku doświadczyć ograniczeń, z jakimi na co dzień borykają się ludzie 
starsi i schorowani – mówi Iwona Kiczyńska, prezes „Tulipanów”. – 
Pomaga inaczej spojrzeć na kogoś, kto z niezależnych od siebie przyczyn 
nie jest w stanie poradzić sobie z często bardzo prostymi sprawami. 

Symulator pogarsza wzrok i słuch, sprawia, że człowiek szybciej się 
męczy, a jego sylwetka staje się pochylona. Pojawiają się trudności z poru-
szaniem się, sztywnieją stawy, a ręce zaczynają drżeć, co tak prozaicznym 
czynnościom jak zawiązanie sznurowadeł, odkręcenie butelki, podpisanie 
się czy napicie się z kubka nadaje rangę wejścia na Mount Everest. O tym, 
że życie staruszka niekoniecznie musi być tak wesołe, jak w popularnej 
przed laty piosence przekonywał Wiesław Michnikowski, mówi-
li zgodnie ci, którzy podczas prezentacji w „Ekomarinie” zdecydowali się 
osobiście przetestować kombinezon geriatryczny: burmistrz Wojciech 
Iwaszkiewicz, miejskie radne: Jadwiga Mistera i Olga Umino-
wicz oraz dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 

„TULIPANY” POTRAFIĄ PRZENOSIĆ DO PRZYSZŁOŚCI
Jeszcze całkiem niedawno podróże do przyszłości fundowaliśmy sobie oglądając dobre filmy z gatunku scien-
ce fiction lub odwiedzając gabinet wróżbity ze szklaną kulą. Jak się okazuje, nie są to jedyne sposoby na wy-
przedzenie czasu. Ten, który kilka dni temu zaprezentowali członkowie Stowarzyszenia „Tulipany”, na początku 
może nawet bawi, ale ostatecznie pozostawia człowieka sam na sam ze smutnymi refleksjami. 

Ewa Ostrowska. Wszyscy oni powrót do współczesności przyjęli z 
głębokim westchnieniem ulgi. 

– Chcemy uczyć społeczeństwo empatii, zależy nam zwłaszcza na 
przedstawicielach młodego pokolenia – mówi Iwona Kiczyńska. 
– Dlatego podobne prezentacje planujemy w giżyckich szkołach. To nie-
zwykle ważne, by młodzież wiedziała, że powoli idący, szurający nogami 
starszy pan czy pani, która przy kasie w sklepie długo wyciaga pieniądze z 
portfela, nie robią tego nikomu na złość. Oni po prostu już nie są w stanie 
robić tego inaczej.  

Sprowadzony z Niemiec kombinezon geriatryczny kosztował około 8 
tysięcy złotych, a pieniądze na jego zakup w ciągu zaledwie kilku miesię-
cy (podczas pięciu publicznych zbiórek plus darowizny) zgromadzili sami 
członkowie giżyckich „Tulipanów”. Wszystkim, którzy chcieliby 
wesprzeć działalność Stowarzyszenia, podajemy numer 
konta, na które można wpłacać darowizny: 19 2030 0045 
1110 0000 0223 7650. Istnieje również możliwość przeka-
zania 1% podatku (KRS 0000221902, cel szczegółowy: 
Giżyckie Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, 
ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”). Osoby zainteresowane 
działalnością Stowarzyszenia zachęcamy do kontaktu telefonicznego (794-
301-066) oraz odwiedzenia strony internetowej (tulipany.gizycko.pl) 
i profilu facebookowego (Stowarzyszenie Tulipany).

           Bogusław Zawadzki

Działanie kombinezonu geriatrycznego przetestowali m.in. radna miejska Jadwiga Mistera i burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz
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Zbadaj się i zyskaj spokój – apelują do kobiet w wieku 50-69 lat 
organizatorzy kolejnych w naszym mieście bezpłatnych badań mam-
mograficznych. Najbliższe badania (skierowanie lekarskie 
nie jest wymagane) odbędą się 28 lutego (godz. 8.00 
- 15.00) i 29 lutego (godz. 10.00 - 16.00) przy marke-
cie „Kaufland”. W badaniach, wykonywanych przez pracownię 
„LUX MED” w ramach  finansowanego przez NFZ Programu Profilak-
tyki Raka Piersi, mogą uczestniczyć kobiety urodzone w latach 1951 
– 1970, które są ubezpieczone, nie były i nie są leczone z powodu 
raka piersi i nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Rejestracja prowadzona jest pod 
nr tel. 58/666-24-44 oraz na stronie mammo.pl/formu-
larz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem 
telefonicznym należy przygotować dowód osobisty, a na samo badanie 
organizatorzy akcji proszą o zabranie ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii.                    bz

Pod koniec lutego przyjedzie mammobus
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Giżycko było jedną z 893 miejscowości na całym świecie, ulicami których 6 stycznia przemaszerował barwny 
Orszak Trzech Króli. W tym roku jego hasłem był cytat z popularnej kolędy: „Cuda, cuda ogłaszają”. W mieście 
nad Niegocinem Orszak zorganizowano już po raz ósmy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. 

„CUDA, CUDA OGŁOSILI” W PRAWIE 900 MIEJSCACH
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Poznaliśmy laureatów tegorocznych „Brunonów”

Statuetki Świętego Brunona rozdane. W tegorocznej edycji plebiscytu nominowanych było 34 kandydatów w ośmiu ka-
tegoriach. Prestiżowe nagrody trafiły do rąk osób zarówno powszechnie znanych i cenionych za swoją działalność (Ma-
ria Popieluch, Katarzyna Niewiadomska, Alina Skupińska), jak i do tych, których nazwiska do tej pory słyszeliśmy 
na co dzień nieco rzadziej. Statuetkami uhonorowano m.in. lokalnych producentów obuwia do jazdy szybkiej na łyżwach 
i rolkach Tomasza Wróblewskiego i Szymona Sajkowskiego, naszą utytułowaną mażoretkę Karolinę Doruch, wła-
ścicieli parku linowego Grzegorza Suszwedyka i Marcina Żukowskiego, przedsiębiorcę Michała Lubasa czy Kamilę 
i Jakuba Kałębasiaków – inicjatorów akcji pomocy dla cierpiącej na glejaka Michalinki Kozłowskiej. Wręczono rów-
nież Statuetkę Honorową i trzy Statuetki Pamięci. Styczniową galę w GCK uświetnił występ znanego wokalisty Łukasza 
Zagrobelnego.                                               Bogusław Zawadzki

LAUREACI NAGRÓD ŚWIĘTEGO BRUNONA

KULTURA

ALINA 
SKUPIŃSKA

Nominowani: Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 

Giżycko, Mariusz Kuncer

SPORT

KAROLINA 
DORUCH

Nominowani: Katarzyna Zubowicz, 
Magdalena Smędzik

GOSPODARKA

KATARZYNA 
NIEWIADOMSKA

Nominowani: Eulalia Paszkiewicz, Biłas i 
Synowie, Prescot Sp. z o.o., Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Mamry”

TURYSTYKA

GRZEGORZ SUSZWEDYK 
I MARCIN ŻUKOWSKI 

Nominowani: Żegluga Mazurska, Cen-
trum Promocji i Informacji Turystycznej

ZDROWIE

MARIA 
POPIELUCH

Nominowani: Zofia Borawska „Teen 
Challenge” Chrześcijańska Misja Społecz-

na, dr n. med. Zbigniew Gugnowski

SPOŁECZNIK

KAMILA I JAKUB 
KAŁĘBASIAKOWIE 

Nominowani: Beata Jabłońska, An-
drzej Paszkiewicz, Ewa Ostrowska, Marcin 
Jakowicz, Maria Popieluch, Stowarzyszenie 
na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj 

Dziecku Radość”

AMBASADOR GIŻYCKA

PSYCHO SPARROW BOOTS 
SZYMON SAJKOWSKI I 
TOMASZ WRÓBLEWSKI 

Nominowani: Tomasz Karolski, Polska 
Ekstraklasa Żeglarska Giżycka Grupa 

Regatowa

POMYSŁ

MICHAŁ LUBAS 
BROWAR „CHMURY”

Nominowani: Milko Mazury MTB, 
Defilada 15. Giżyckiej Brygady Zmecha-

nizowanej

STATUETKA HONOROWA

POR. REZ. ANDRZEJ LESSMAN
 

STATUETKI PAMIĘCI

Ś.P. WOJCIECH RUŻEWICZ
Ś.P. ANTONI WOJCIECHOWICZ

Ś.P. EDWARD HINCMAN
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Zapełniała widownię kilkadziesiąt lat temu, zapełnia i dziś, po brzegi. 
Irena Santor jest niekwestionowaną Pierwszą Damą rodzimej sce-
ny muzycznej. „Tango Milonga”, „Powrócisz tu”, „Tych lat nie odda nikt”, 
„Każda miłość jest pierwsza” czy „Embarras” to piosenki, które doskonale 
znają zarówno przedstawiciele starszego pokolenia, jak i ludzie młodzi. 
Jej cudowna przygoda z estradą trwa już prawie siedemdziesiąt lat (za-
czynała w słynnym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”, z którym związa-
na była w latach pięćdziesiątych), z czego ponad sześć dekad to występy 
solowe. Ten niezwykły jubileusz Pani Irena świętuje podczas trasy kon-
certowej „Śpiewam, czyli jestem” którą rozpoczęła w minionym roku. 27 
kwietnia artystka zawita do Giżycka z wyjątkowym koncertem, który wy-
pełnią wybrane przez nią piosenki – te, które były ważne dla niej samej, i 
te, które szczególnie wpisały się w serca publiczności. Muzyczną podróż 
przez dziesiątki lat uzupełnią opowieści i wspomnienia Jubilatki. Bilety na 
koncert (cena: 100 zł, z Giżycką Kartą Mieszkańca – 80 zł) będą dostęp-
ne w GCK od 7 kwietnia.                                    Bogusław Zawadzki

IRENA SANTOR ZAŚPIEWA W GIŻYCKU!
„Królowa jest tylko jedna” – powtarzała swego czasu jedna z rodzimych wokalistek. Potwierdzamy: królowa 
jest tylko jedna, nazywa się Irena Santor i 27 kwietnia wystąpi w Giżyckim Centrum Kultury! To może być kul-
turalne wydarzenie roku 2020!

Irena Santor – artystka przez wielkie A
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Członkowie Giżyckiej Rady Seniorów wzięli udział w I Międzygmin-
nym Spotkaniu Środowisk Senioralnych w Korszach (17 stycznia). Oprócz 
12-osobowej delegacji znad Niegocina w konferencji uczestniczyli przed-
stawiciele „starszyzny” z Kętrzyna, Reszla, Srokowa, Wandajn i Korsz. 
Jednym z punktów programu spotkania był wykład pod tytułem „Wyzwania 
stojące przed samorządami narzucone przez społeczność lokalną a poten-
cjał seniorów”, wygłoszony przez Monikę Michniewicz z Federacji 
Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wykład 
przybliżył zadania samorządów w polityce senioralnej, a ekspertka kom-

Giżycka Rada Seniorów z wizytą w Korszach
plementowała m.in. działania naszej Rady Seniorów, która wypracowała 
rekomendacje dla samorządu, ubiegając się o środki unijne. Po wykładzie 
dyskutowano o działaniach w regionie na rzecz osób starszych, które mają 
na celu poprawę jakości ich życia w zakresie pomocy społecznej, ochrony 
zdrowia i aktywizacji społecznej, poruszano także temat form wsparcia dla 
seniorów. Głos w dyskusji zabrały m.in. przewodnicząca Giżyckiej Rady 
Seniorów Krystyna Kralkowska oraz dyrektor Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska (opiekun GRS ze 
strony miejskiego samorządu).                bz

W Świetlicy Socjoterapeutycznej zaprezentowano kalendarz pro-
filaktyczny, wydany przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej. Na dwunastu stronach znalazły się prace dzieci i młodzie-
ży, nagrodzone i wyróżnione w konkursie na plakat o tematyce pro-
filaktyki uzależnień (nazwiska laureatów podajemy w ramce). Oceny 
prac konkursowych (a było ich aż 74) dokonało pięcioosobowe jury w 
składzie: Ewa Ostrowska, Agnieszka Sosnowska - Krzy-
nówek, Iwona Chruścińska, Janina Knap i Agnieszka 
Kolankiewicz. 16 stycznia podczas prezentacji kalendarza nagro-
dzonym pogratulował burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz.        bz

Na dwunastu kartach

SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Patrycja Brzeska (SP 1)
2. Emilia Ościak (SP 3)
3. Dorota Metka (SP nr 7), Zofia Liminowicz (SP 1)
Wyróżnienia: Hanna Kwiatkowska (SP 3), Igor Trybuszew-
ski (MOS), Nadia Łepkowska (SP 2), Gabriela Fok (SP 3), Maja 
Cituk (SP 1), Edyta Sieniuć (SP 1), Lidia Łozak (SP 1), Mikołaj 
Symonowicz (SP 3), Piotr Suchocki (SP 4)

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
1. Julia Marczak (ZSKŚiA)
2. Julita Kosińska (ZSZ)
3. Natalia Urbanowicz, Jakub Kowalewski (oboje ZSKŚiA)
Wyróżnienia: Gabriela Biernikowicz (II LO), Michał Andrusz-
kiewicz (MOS), Angelika Bękalska (ZSZ), Rafał Rybczyński 
(MOS), Katarzyna Jachimowicz (I LO)

Ponad 5700 osób korzysta już z Giżyckiej Karty Mieszkańca, 
uprawniającej do wielu zniżek (np. na basen, do kina czy na biletowane 
miejskie wydarzenia). Wśród nich jest przyszły właściciel roweru, bę-
dącego główną nagrodą w ogłoszonym przez Urząd \Miejski konkursie 
na najbardziej aktywnego użytkownika Karty. Triumfator zostanie wyło-
niony po wygenerowaniu przez pracownika Urzędu raportu rejestracji 
transakcji GKM. Nazwisko laureata, a właściwie aż sześciu laureatów, 
poznamy 14 lutego. Oprócz zwycięzcy, który odjedzie z Ratusza miej-
skim jednośladem o wartości 900 złotych, uhonorowanych zostanie 
jeszcze pięć osób z największą liczbą transakcji zarejestrowanych w 
poszczególnych obiektach objętych zniżkami. Cała szóstka otrzyma 
karty prezentowe o wartości 100 złotych, ufundowane przez sklep „Me-
dia Expert”.                  bz 

Możesz wygrać rower!



12 28. FINAŁ WOŚP

W ciągu ostatnich ośmiu lat Giżycko „dosypało” ponad 550 tysięcy do naj-
większej na świecie „skarbonki” – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O 
100 tysięcy więcej wart jest podarowany przez WOŚP sprzęt, z którego ko-
rzystają obecnie pacjenci giżyckiego szpitala. Podczas tegorocznego 28. Fi-
nału Orkiestry serca mieszkańców naszego miasta były otwarte jak zawsze, 
a puszki naszych wolontariuszy stały się ciężkie jak nigdy dotąd. Zebrali-
śmy, Drodzy Giżycczanie, równiutko 121 tysięcy złotych, o ponad 24 tysiące 
„przebijając” ubiegłoroczną kwotę! A to prawdopodobnie nie jest ostateczna 
suma. Oficjalne wyniki WOŚP 2020 poznamy za kilka tygodni, a póki co zapraszamy do obejrzenia fotogalerii 
ze styczniowego wydarzenia. 

Puszki ciężkie jak nigdy dotąd

Wolontariusze w pełnej gotowości. W tym roku na ulicach Giżycka 
kwestowało 107 osób

Znakomity Michał Bojarski („Sound’n’Grace”) – gwiazda tegorocznej 
WOŚP, giżycczanin

A tu już podziwiamy kunszt Stanisława „Gina Alifa” Łowickiego i… 
odwagę Grażyny Darskiej z GCK

Na Orkiestrowej scenie nasza zdolna roztańczona młodzież z Giżyckie-
go Centrum Kultury

Kwesta trwa. Wolontariuszka Patrycja Sznajderowicz w rozmowie z 
burmistrzem Wojciechem Iwaszkiewiczem

Sezon grillowy uważamy za otwarty, za co gorąco dziękujemy Giżyc-
kiej Grupie |Regatowej
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1328. FINAŁ WOŚP

Hasło tegorocznej Orkiestry „Wiatr w żagle” napełniało optymizmem i nie-
odpartą chęcią, aby wyruszyć z nią w rejs już po raz dwudziesty ósmy. Na 
nasz pokład zawitało wielu wspaniałych ludzi: 107 wolontariuszy z puszka-
mi, 200 pomocników, około 100 podmiotów wspierających. Nie ma słów, za 
pomocą których dałoby się opisać emocje towarzyszące nam zarówno w 
ostatnich dniach przed Finałem, jak i podczas samego 12 stycznia. Wszyscy 
czuliśmy sercem, że gramy w szczytnym celu, że jesteśmy wielką, zgra-
ną drużyną, grającą do tej samej bramki! I wreszcie ta cudowna chwila, 
gdy poznaliśmy wysokość zebranej kwoty... Co prawda podczas WOŚP nie 
liczą się rekordy, ale przecież trudno nie skakać z radości na wieść, że 
zebraliśmy w tym roku aż 121 tysięcy złotych! Dzięki Wam, Kochani Giżyc-
czanie, przekroczyliśmy kolejną magiczną granicę, dlatego kłaniam się ni-
sko wszystkim zaangażowanym w organizację 28. Finału WOŚP w Giżycku! 
Grać z Wami to był zaszczyt! Dziękuję!

Marta Dąbrowska
dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

szef Sztabu WOŚP w Giżycku

GRALIŚMY DO TEJ SAMEJ BRAMKI

Po wieczornej licytacji w SP 1 konto Orkiestry powiększyło się o ponad 
15,5 tysiąca złotych

Giżyckie morsy z klubu „Zimny Ptak” tradycyjnie „zagrały” w Niego-
cinie. Brrrr…

Po wielkim kwestowaniu następuje wielkie liczenie. Na razie mamy 
121 tysięcy złotych!

„Światełko do nieba” zapalili nam artyści z Pracowni Tańca i Ognia 
„Transfuzja”

Ze słynnego duetu Tom i Jerry w styczniowym kwestowaniu w Giżyc-
ku pomagał tylko ten drugi

Na harcerzy zawsze można liczyć. Byli wszędzie – na ulicach, na placu 
Piłsudskiego i nad jeziorem
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14 SPOŁECZEŃSTWO

Chór Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas Ekumenicznego Koncertu Kolęd

CHÓR GUTW NAPISAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ NOWEJ HISTORII

W nowym, poszerzonym damsko - męskim składzie i pod kie-
rownictwem nowej dyrygentki Katarzyny Kowal - Łepkow-
skiej zadebiutował Chór Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
kontynuujący chlubne tradycje Nauczycielskiego Chóru Kameralne-
go. Styczniowy występ podczas Ekumenicznego Koncertu Kolęd w 
cerkwi greckokatolickiej p.w. Świętej Trójcy był pierwszym od czasu 
reaktywacji zespołu w listopadzie ubiegłego roku. I choć początki 
nigdy nie są łatwe, debiutancka trema szybko ustąpiła miejsca 
profesjonalizmowi. Chór Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wykonał trzy kolędy, w tym jedną w języku ukraińskim. Potencjał jest, 
co przyznają sami chórzyści. Przed nimi, oczywiście, jeszcze sporo 

pracy, ale potem to już tylko sukcesy, nagrody, kontrakty… Podczas 
Ekumenicznego Koncertu Kolęd publiczności zaprezentowały się 
także inne giżyckie grupy. Widzowie mieli okazję podziwiać Chór 
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego pod dyrekcją Bogusława 
Macha, Chór Parafii Greckokatolickiej p.w. Świętej Trójcy (dyrygent 
Wiktoria Petiuk), Chór Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny 
pod kierownictwem Tomasza Aniszewskiego oraz dziecięce 
ansamble „Wesełka” i „Zerniatko” z Międzyszkolnego Zespołu Na-
uczania Języka Ukraińskiego i Religii Greckokatolickiej (opiekunka: 
siostra Franciszka Sałamaszek). 

          Bogusław Zawadzki

Jesteś fanem Czesława Mozila? To z pewnością postarasz 
się przyjść do Giżyckiego Centrum Kultury na jego koncert. Artysta 
będzie gościem specjalnym tegorocznego XX Międzynarodowego 
Konkursu Akordeonowego Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „Con-

CZESŁAW (ZA)ŚPIEWA

Za nami poświąteczne „ostatki”. 11 stycznia w Klubie Seniora przy ul. Królowej Jadwigi na tradycyjnych jasełkach spotkali się członkowie 
Klubu Seniora „Mazury”. Jak czytamy na jego facebookowym profilu, „jasełka w wykonaniu artystów naszego Klubu dostarczyły wielu wrażeń, a 
wykonawców nagrodzono brawami. Po części artystycznej pierwsza zabawa w tym roku”. Natomiast pięć dni później w Giżyckim Centrum Kultury 
zorganizowano wspólne kolędowanie z chórem „Cantabile”, który po rocznej przerwie powrócił pod skrzydła GCK. Dyrygentem chóru jest Alina 
Skupińska, na co dzień dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku, a próby zespołu odbywają się w poniedziałki (godz. 17.45) 
i środy (godz. 15.00).                               bz

Jasełka w Klubie, kolędowanie w Centrum
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Styczniowe jasełka w wykonaniu członków Klubu Seniora „Mazury” Alina Skupińska i chór „Cantabile” po wspólnym kolędowaniu w GCK
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certina”, a jego muzyczny stand-up 
zaplanowano na 4 kwietnia (godz. 
20.00). Bilety w cenie 50 zł (z Giżyc-
ką Kartą Mieszkańca – 40 zł) będą 
dostępne w sprzedaży od 2 marca 
(dystrybucja: GCK, strona ekobi-
let.pl).                                        bz
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GCK ZAPRASZA
TANIEC HIP – HOP

INSTRUKTOR: Elżbieta Buratyńska
TEL. 531-280-894

wtorki, GCK, sala 1
godz. 15.45 – grupa 6-8 lat
godz. 16.45 – grupa od 9 lat
godz. 19.45 – grupa od 11 lat
czwartki, GCK, sala 1
godz. 15.30 – grupa 6-8 lat
godz. 16.30 – grupa od 9 lat
godz. 19.30 – grupa od 11 lat

TEATR
INSTRUKTOR: Grażyna Darska

TEL: 87/428-43-26
środy, GCK, sala nr 1

godz. 16.00 – Teatr Dziecięcy „Wyobraźnia” (8-11 lat)
piątki, GCK, sala nr 1

godz. 15.30 – Teatr Formy „Tenebris” (młodzież)

PLASTYKA
INSTRUKTOR: Romana Waszak

TEL. 504-058-028
poniedziałki, GCK, sala nr 9

godz. 15.00 – grupa 5-6 lat
godz. 16.00 – grupa 7-9 lat (I)
godz. 17.15 – grupa 7-9 lat (II)
godz. 18.30 – grupa 10-12 lat

środy, warsztat zbrojmistrza (twierdza Boyen)
godz. 16.00 – kurs rysunku i malarstwa (młodzież, dorośli)

godz. 18.00 – grupa malarska

CHÓR
INSTRUKTORZY: Alina Skupińska, 

Danuta Maksimowska
poniedziałki, GCK, sala nr 2, godz. 17.45 – próby chóru

środy, GCK, sala nr 2, godz. 15.00 - próby głosowe

SZACHY
TRENER: Henryk Gudojć

TEL. 605-849-099
środy, GCK, sala nr 9, godz. 14.00 – grupa średnia

czwartki, GCK, sala nr 9, godz. 16.00 – grupa początkująca
czwartki, GCK, sala nr 9, godz. 17.30 - grupa śr. zaawans.

FOTOGRAFIA
INSTRUKTOR: Marek Kaczorowski

TEL: 602-589-210
wtorki, GCK, sala nr 2, godz. 16.00 – zajęcia otwarte

ZESPÓŁ „Z WIATREM”
INSTRUKTOR: Jakub Kokocha

TEL. 518-941-785)
środy, GCK, sala muzyczna, godz. 18.00 – próby zespołu

TANIEC
INSTRUKTOR: Grażyna Wojtkiw

TEL. 608-817-806
poniedziałki, GCK, sala nr 1

godz. 16.15 – grupa 5-6 lat
godz. 17.00 – grupa 7-10 lat

godz. 19.00 – kurs tańca dla dorosłych

FILM
PROWADZĄCA: Maja Regina Orlicka

wtorki, GCK, sala nr 9
godz. 17.00 - zajęcia otwarte

Mamy luty, ale Giżyckie Centrum Kultury już teraz zaprasza Państwa 
na trzy marcowe wydarzenia. Miesiąc rozpoczną tradycyjne „Kaziuki Wi-
leńskie”, które w tym roku odbędą się 1 marca (godz. 13.00). Szczegóło-
wy program jest w trakcie ustalania, ale „w ciemno” można powiedzieć, 
że będzie „kolorowo, tanecznie i śpiewająco” – czyli jak zawsze, gdy 
nad Niegocin przyjeżdżają artyści zza wschodniej granicy pod „dowódz-
twem” Apolonii Skakowskiej, szefowej Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. Stanisława Moniuszki. Bilety na „Kaziuki Wileńskie” (25 zł, 
z Giżycką Kartą Mieszkańca – 20 zł) są dostępne w sekretariacie GCK, 
można je również kupić za pośrednictwem strony ekobilet.pl. Czte-
ry dni później, czyli 5 marca, zapraszamy na „Domówkę”. A dokładniej: 
zaprasza znana aktorka Sonia Bohosiewicz, która zaprezentuje 
się w dwóch spektaklach (komediach koncertowych) pod takim właśnie 
tytułem. Przedstawienia są prezentem burmistrza Giżycka Wojciecha 
Iwaszkiewicza dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet, a że za pre-
zenty się nie płaci, obowiązywać będą darmowe wejściówki. Można je 
będzie odbierać od 24 lutego w kasie GCK (pokój nr 8). Marzec w Gi-
życkim Centrum Kultury zakończy występ popularnego kabaretu „Jurki”, 
zatytułowany „Last minute” (26 marca, godz. 19.00). Bilety na program 
(50 zł) do nabycia w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej oraz po-
przez stronę biletyna.pl.               bz

Imprezowy marzec w GCK

Szansę na poprawienie swojego budżetu mają ci, którzy zdecydują 
się na wzięcie udziału w konkursie ekologicznym „Kolorowy Wiosenny 
Upcykling”. Zadaniem uczestników jest wykonanie kul świetlnych z pla-
stikowych butelek po napojach.(kategoria indywidualna – pula nagród 
500 zł, kategoria zespołowa – pula nagród 1000 zł). Kule, wyposażone 
w system świetlny zasilany bateriami, należy dostarczyć do 1 kwietnia 
do biura na terenie twierdzy Boyen. Laureatów poznamy trzy tygodnie 
później podczas Międzynarodowego Pikniku Ekologicznego. Regula-
min konkursu znajdą Państwo na stronie gck.gizycko.pl, inne infor-
macje na temat „Kolorowego Wiosennego Upcyklingu” można uzyskać 
dzwoniąc pod numer 506-943-562 lub pisząc na adres: info@gck.
gizycko.pl.                                    bz

Nagrody pieniężne czekają
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mzmgo.mazury.pl

Estetyczne wiaty poprawią jakość segregacji?
Segregacja z podziałem na cztery frakcje i odpady resztkowe (zmieszane) najlepiej sprawdza 
się w domach jednorodzinnych. Dużo gorzej wychodzi w budynkach wielorodzinnych, gdzie 
odpowiedzialność jest podzielona między współlokatorów. Potwierdzają to liczne kontrole, z których wynika, że 
selektywna zbiórka odpadów w blokach choć ulega stopniowej poprawie, to i tak nadal jest daleka od ideału. 

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w przy-
padkach potwierdzonego powtarzającego się braku segregacji ma obo-
wiązek naliczyć podwyższoną opłatę. Spółdzielnie informują mieszkań-
ców o zagrożeniu wyższymi opłatami, na co mieszkańcy odpowiadają, 
że segregacja na osiedlu nie może się udać, bo śmieci są notorycznie 
podrzucane do ogólnodostępnych pojemników przez osoby z zewnątrz.  
Teraz już nie będzie wyjścia i trzeba będzie prawidłowo segregować, 

gdyż większość spółdzielni 
postanowiła zainwestować w 
wiaty śmietnikowe. Estetyczne 
konstrukcje są zamykane na 
klucz, udostępniany jedynie 
lokatorom i osobom dbającym 
o czystość na osiedlu. 

Największa na terenie 
MZM-GO Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Mamry” w Giżycku, 
zamieszkała przez ponad 7 
tysięcy osób, dorobiła się już 
dwudziestu trzech wiat. W pla-
nach jest kolejnych siedemna-
ście. Czy wiaty sprawdzą się i 
pomogą segregującym?

– Mieszkańcy chwalą 
sobie to rozwiązanie – mówi 
Stanisław Tuczko, prezes 
SM Mamry. – Jednak daleko 

Wiaty mogą być dobrym rozwią-
zaniem, pod warunkiem większego 
zaangażowania mieszkańców w se-
lektywną zbiórkę odpadów – mówi 
Stanisław Tuczko, prezes SM Mamry

jeszcze do ideału. Jeśli wiaty mają się sprawdzić, to trzeba je zamykać, 
a nie wszyscy to robią. Mamy też sygnały, że niektórzy dorabiają klucze 
swoim znajomym i członkom rodziny, zatem śmieci nadal są podrzuca-
ne. Parę osób psuje reszcie dobrą segregację. W konsekwencji wszy-
scy mogą zostać ukarani wyższymi opłatami z powodu lekkomyślności 
kilku mieszkańców. 

Inną przeszkodą w utrzymaniu estetyki na podwórkach jest wysta-
wianie tzw. gabarytów (w tym mebli) w niewłaściwym terminie. W przy-
padku odpadów wielkogabarytowych warto wiedzieć, że odbierane są 
one do końca danego miesiąca (w miarę możliwości należy je wysta-
wiać po piętnastym). Obowiązek zgłoszenia lokalizacji wystawionych 
odpadów leży po stronie osób sprzątających.  

Takich wiat będzie w Giżycku czterdzieści

Giżycko włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Szyjemy torby dla tor-
baczy”, której celem jest pomoc dla zwierząt (głównie małych osieroco-
nych kangurów), poszkodowanych w wyniku gigantycznych pożarów w 
Australii. Torby, wykonane według wzoru określonego przez organizację 
koordynującą akcję, mają zastąpić kangurkom matczyne kieszenie. W 
naszym mieście niecodzienny „zakład krawiecki” zorganizowało Centrum 
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. W ciągu zaledwie dwóch 
dni (21-22 stycznia) uszyto pięćdziesiąt toreb. 

– W produkcję zaangażowało się około siedemdziesięciu osób w róz-
nym wieku – mówi Ewa Ostrowska, dyrektor CPUiIS. – W role kraw-
ców wcielili się studenci Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i Młodzieżowego Klubu Integracji 
Społecznej „Pełna Chata”. Dla niektórych naszych podopiecznych był to 
pierwszy w życiu kontakt z igłą i nitką. 

Wraz z torbami z Mazur do Australii poleciały również kartki przedsta-
wiające australijski las, wykonane przez dzieci podczas zajęć z hortitera-
peutką Zofią Wojciechowską.                     bz

Uszyli torby dla kangurów

OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO

Kotki do sterylizacji
Rozpoczyna się akcja sterylizacji kotek wolno żyjących i kotek domowych. Zabieg ten jest jedyną drogą do 

zmniejszenia urodzeń bezdomnych kotów, cierpiących głód, chłód, choroby, a często także prześladowania ze 
strony ludzi. Zabiegi zostaną wykonane w ramach umów zawartych z giżyckimi weterynarzami: 

* sterylizacja kotek wolno żyjących (zabiegi finansowane przez Gminę Miejską w całości)
* sterylizacja kotek domowych (dopłata Gminy Miejskiej: 40 zł do każdego zabiegu)

Początek akcji 10 lutego, liczba refundacji jest ograniczona. Szczegóły: pokój nr 111 Urzędu Miejskiego. 

Wielkie giżyckie szycie dla małych australijskich przyjaciół
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… Corpus Christi from Poland”. Na 
tę frazę z niecierpliwością czeka nie tylko 
ekipa filmu Jana Komasy, ale i cała fil-
mowa Polska. Procesja „Bożego Ciała”, od 
festiwalu w Gdyni wprost na Oscarową galę 
w Kalifornii, okazała się drogą sukcesu, ale 
na mecie może zabraknąć wymarzonej na-
grody. Najlepszy polski film ubiegłego roku 
trafił bowiem na piekielnie wymagającą 
konkurencję na czele z wybitnym koreań-
skim „Parasite”, który w sekcji „film między-
narodowy” zapewne wygra w cuglach. 

Tak zdecydowanych faworytów w 
pozostałych kategoriach próżno szukać. 
Wystarczy spojrzeć na galaktycznie wręcz 
obsadzoną listę nominowanych do nagro-
dy dla najlepszego aktora drugoplanowe-
go (Pesci, Pacino, Pitt, Hopkins i Hanks) 
czy niezwykle mocny zestaw kandydatów do miana filmu roku. Rozsą-
dek podpowiada wygraną wojennego obrazu „1917”, serce bije dla „Jo-
kera”, zaś instynkt filmowego hazardzisty sugeruje stawiać na „Pewne-
go razu … w Hollywood”. I tylko staruszek Scorsese może kolejny raz 
nawet nie podnieść się z przydzielonego mu miejsca w „Dolby Theatre”. 
Apetyt na drugiego w karierze Oscara ma zapewne Leonardo Di-
Caprio, ale to genialny w „Jokerze” Joaquin Phoenix spałaszo-

O piłce nożnej do niedawna mówiło się, że choć gra w nią cały świat, to i tak zawsze wygry-
wają Niemcy. Podobno równie przewidywalne są „Oscary”, czyli nagrody przyznawane przez 
Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Oczywiście nie powiemy Państwu, w czyje 
ręce trafi w tym roku pokryta złotem statuetka rycerza na rolce filmu, ale piórem naszego 
niezawodnego eksperta Tomasza Zacharczuka wskażemy faworytów wyścigu po czterokilo-
gramowe trofeum. 

„Boże Ciało” z nominacją, ale raczej bez szans?
Dziewięć i pół tysiąca kilometrów dzieli Giżycko od Los Angeles, lecz podczas jednej lutowej nocy odległość 
nie ma większego znaczenia. Zamiast lotniczego biletu wystarczy sprawny budzik i kubek gorącej kawy, by 
poczuć się jak we wnętrzach eleganckiego „Dolby Theatre”. Wszystko po to, by na ekranie telewizora zaspanymi 
jeszcze oczami zobaczyć największe gwiazdy kina i usłyszeć klasyczne „And the Oscar goes to … 

wał w tym sezonie najbardziej smakowite 
filmowe nagrody. Brak Oscara będzie 
więc kuriozalnym nieporozumieniem. 
Na historyczną, bo pierwszą w bogatym 
dorobku statuetkę, liczy też Brad Pitt 
i – mimo zacnego towarzystwa - wygląda 
na to, że cel nareszcie uda się osiągnąć. 
Wśród pań dziękczynną mowę może 
już ćwiczyć Renee Zellweger, któ-
ra kreacją w „Judy” wyraźnie celowała 
w Oscara. Akademia raczej nie odważy 
się tych planów pokrzyżować. Wielką 
przegraną może być natomiast Scar-
lett Johansson – nominowana w 
dwóch kategoriach, ale w każdej z nich 
musi zmierzyć się z wielkimi faworytkami 
(wspomniana Zellweger i Laura Dern, 
aspirująca do Oscara za drugoplanową 

kreację). Daleko mogą zagalopować „czarne konie” w postaci „Jojo 
Rabbit” czy „Parasite”, zaś – pomimo solidnego dżokeja – w boksach 
może zostać „Irlandczyk”. Akademia nie raz potrafiła już jednak zasko-
czyć i zrzucić z siodła niejednego faworyta. Niech tegoroczna gonitwa 
po Oscary będzie oszałamiająca jak muzyka z „Jokera”, widowisko-
wa jak zdjęcia „1917”, nieprzewidywalna jak Quentin Tarantino. I 
emocjonująca jak „Boże Ciało”.                    Tomasz Zacharczuk

„Zenek” to jedna z lutowych propozycji kina „Nowa Fala” dla 
widzów znad Niegocina. Opowieść o niekoronowanym królu mu-
zyki disco polo Zenonie Martyniuku z pewnością przyciągnie 
przed ekran amatorów dźwięków „lekkich, łatwych i przyjemnych”, 
a może i nie tylko (przekonamy się, jak wielka jest moc reklamy 
w telewizji publicznej). Zanim jednak po raz kolejny usłyszymy 
piosenkę o zielonych oczach, w giżyckim kinie zrobi się bardzo 
gorąco. A wszystko za sprawą „365 dni” – rodzimej produkcji w 
międzynarodowej obsadzie, przeznaczonej wyłącznie dla widzów 
pełnoletnich. Ponadto w lutym do Giżycka zawita „Bad Boy” w 
reżyserii uwielbianego i jednocześnie znienawidzonego bad boya 
polskiej kinematografii Patryka Vegi. Przyfruną do nas także 
„Ptaki nocy”, na ekranie „Nowej Fali” wylądują „Szybcy i śnieżni” 
(z braku zimy za oknami dobre i to), a miłośnicy filmów familijnych 

przekonają się, czy „Doktor Do-
little” poradzi sobie z „Gangiem 
zwierzaków”. Szczegółowy reper-
tuar znajdą Państwo na stronie 
kino.gizycko.pl. 

                                   bz

Vega kontra disco polo
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część 5
PRZEZ SYBIR DO POLSKI

WSPOMNIENIA MICHAŁA JASUDOWICZA, PREZESA KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W GIŻYCKU

Gdy kosiliśmy trawę, trzeba było co jakiś czas klepać kosy. Pew-
nego dnia poszedłem z kosą do klepacza. Po wyklepaniu kosi się 
lżej, bo kosa jest ostra. Z tyłu mnie dobiegł kolega, który chcąc mnie 
wyprzedzić rzucił kosę do tego, co klepie. Rzucił tak niefortunnie, że 
prosto na moją rękę. Rozciął ją dość głęboko, bliznę mam do dziś. 
Rana bardzo krwawiła, zawinięto mi rękę kawałkiem urwanej koszuli. 
Przydzielono mnie wówczas do pracy przy kuchni. Codziennie odwi-
jałem opatrunek, gdy chciałem oddać mocz. Tym moczem oblewałem 
ranę, by szybciej się goiła. Po pięciu dniach byłem już na tyle spraw-
ny, ze dano mi konia. Mogłem konno wozić kopki siana do dużych 
kopców. Początkowo stogi układano normalnie na ziemi. Gdy poja-
wiły się ciągniki, siano zaczęto układać na ściętych dużych gałęziach 
drzewa, najwięcej na brzozach. Zimą takie stogi zaczepiało się pod 
ciągnik i przyciągało wprost pod 
oborę czy stajnię. 

Mijały lata. Listy od ojca przy-
chodziły rzadko, gdyż nie miał on 
stałego miejsca zsyłki, przerzu-
cany był w różne miejsca Syberii. 
Po sianokosach pracowałem przy 
spławie drzew. Spławianie roz-
poczynało się wczesną wiosną. 
Przed naszą miejscowością łączy-
ły się dwie rzeki: Tubil i Dierbino. 
Od ich połączenia dalej biegła już 
tylko ta druga (od tej rzeki nadano 
nazwę wsi Dierbiniec), wpływa-
jąca do Jeniseju, który swój bieg 
rozpoczyna w górach Ałtaj, na 
granicy z Mongolią. Do tej głównej 
rzeki mieliśmy około 25 kilometrów 
wodą. Całą zimę ładowaliśmy na 
lód ścięte drzewa z wyrębu w miej-
scowościach Tubil i Suchanakowo, 
położonych wyżej w górach. W po-
czątkowym okresie do różnych prac wykorzystywane były woły. Za-
przęgało się je pojedynczo lub parami i woziło zimą drewno z lasu na 
opał oraz różne towary do innych miejscowości. Najgorzej było latem 
podczas zbiórki siana. Przy dużych upałach wół był uparty, uciekał 
do wody lub w zarośla, chroniąc się przed bąkami i mszycą. Dużo łez 
wylałem podczas prac z tymi zwierzętami. 

Wiosną, po roztopach, Jenisej płynął bardzo szybko. Niósł on z 
górskich miejscowości popiłowane wcześniej kloce. By nadążyć za 
balami, trzeba było szybko biec. Kloce spławianych drzew płynęły 
różnie. Te świerkowe płyną szybciej, ponieważ są mniej nasycone 
żywicą. Z kolei cedr jest bardziej nasycony, ma większe zanurzenie, 
płynie więc wolniej. Najcięższym drzewem jest modrzew. Głęboko się 
zanurza, płynie wolniej i potrafi robić na rzece groźne zatory, blokując 
ją. Statki czy barki płynące w dół rzeki płynęły wartko, woda pchała 
je sama. Gorzej było z rejsem w górę rzeki, gdy nurt stawiał opór. W 
miejscu połączenia Dierbina z Jenisejem jest bardzo duże rozlewisko. 
Latem ludzie pracują tam w dzień i w nocy, by wyłapać wszystkie 
płynące kloce. Z wyłowionych bali budowano barki, które dalej były 
ciągnięte przez holowniki do Krasnojarska lub do morza. Przy dużych 
upałach sięgających 50 stopni rzeka Dierbino miała w naszym rejo-
nie kilka brodów, którymi przechodziło się i przejeżdżało na jej drugą 
stronę. Mostów nie było. 

Praca przy sianokosach i spławianiu drewna trwała od świtu do 
nocy. Człowiek był wymęczony, ale kiedy usłyszał harmoszkę lub ba-

łałajkę i śpiewy przy ognisku, chętnie w tym uczestniczył. Były tańce, 
pojedyncze „prisadoczki”. Tańczyło się wokół ogniska, wszyscy śpie-
wali czastuszki i tak do północy. Po takiej zabawie wymęczony czło-
wiek szedł do spania odprężony psychicznie. Spaliśmy na pryczach 
w szałasach, mężczyźni i kobiety w tych samych pomieszczeniach. 
Ludzie byli łączeni do pracy w 50-60 - osobowe grupy, każda z nich 
miała swojego kierownika, który nadzorował swój odcinek. On wyzna-
czał brygadzistów. Byli to ludzie, którzy w swoich grupach wyróżniali 
się wydajnością pracy, przekraczali wyznaczane normy. Nazywano 
ich „stachanowcami”. Nie cieszyli się oni sympatią, bo przez nich nor-
ma była podnoszona dla wszystkich. 

W naszej miejscowości uprawiano także rolnictwo. Zaopatrywa-
no w żywność miejscowości położone w górach, które zajmowały się 
spławianiem drewna. Ciekawe było wożenie zimą. Otrzymywało się 
przydział dwóch koni, które do sań zaprzęgało się pojedynczo. W 
pierwszych saniach siedział (kierował) woźnica, drugi koń przywią-

zany był do tylnej części pierw-
szych sań. Tam miał mały karmnik 
z sianem i owsem. Koń ten także 
ciągnął sanie. Taki zaprzęg miał 
dwoje, a nawet troje sań. Zdarza-
ło się, że jeden woźnica miał ko-
lumnę dziesięciu koni. Jechaliśmy, 
a właściwie szliśmy za saniami, 
bo siedząc można było zamarz-
nąć. Zimą woziliśmy do Daurska 
skóry bydlęce, owcze, świńskie 
i końskie. W głąb tajgi do Sucha-
nakowa i Tubila woziliśmy mięso 
(tusze) bydlęce, świńskie i owcze. 
Do Tubila jechało się cały dzień. 
Nocowaliśmy w koniuszni w sianie 
przy koniach, a na drugi dzień wra-
caliśmy. Wiosną, gdy rozpoczęły 
się roztopy, woda z ogromną siłą 
niosła kłody w dół rzeki. Brygady 
z górskich miejscowości łączyły 
się z naszymi brygadami. Naszym 

zadaniem było dociąganie końmi i wołami rozrzuconych przez prąd 
rzeki kloców. Od miejsca, gdzie rzeki się łączyły, brygady pracowały 
już razem. Głównym narzędziem pracy były bosaki – bagry. Było to 
niebezpieczne zajęcie, musieliśmy uważać na ciężkie i bardzo szybko 
płynące kłody. Zdarzały się wypadki śmiertelne. Od ciągłego przeby-
wania w wodzie między palcami rąk i nóg powstawały trudno gojące 
się rany. Lekarzy nie było, leczyliśmy się swoimi sposobami. Bardzo 
popularna była lewatywa i napar z pokrzywy. Mimo trudu i zmęcze-
nia było też wesoło, śpiewano piosenki, głównie ruskie czastuszki. To 
też było lekarstwo. Sybiracy byli bardzo rozśpiewani, biedy się nie 
bali. Rodowity Ruski to dobry człowiek, ostatnią kromką chleba by się 
podzielił. Gorzej z zesłańcami. W naszej miejscowości było 19 naro-
dowości: oprócz Polaków byli zesłańcy z I wojny światowej, zesłańcy 
z republik radzieckich, Żydzi i Niemcy. Do marca 1953 roku panował 
ciężki rygor, łatwiej było po śmierci Stalina. Gdy przyszła wiadomość, 
że umarł, zebrano nas na placu i kazano płakać. Nacieraliśmy oczy 
cebulą, żeby obficiej płynęły łzy. Cebula była tam bardzo cenna, bo 
panowała cynga (szkorbut). Żeby nie wypadały zęby, nacierało się nią 
dziąsła. Zimą, gdy mróz spadał poniżej 40 stopni, obserwowaliśmy 
się nawzajem. Gdy ktoś zobaczył białą plamkę na twarzy, nacierał to 
miejsce śniegiem. Elektryczności nie było aż do naszego wyjazdu w 
grudniu 1955 roku. Świeciło się szczapami przygotowanymi latem ze 
smolistej sosny lub modrzewia. Tak odrabiało się lekcje zimą. Jeden 
świecił, a drugi pisał lub czytał.            cdn.
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1. Prowokowanie oddzwaniania na numer o wysokiej 
opłacie (tzw. „Wangiri fraud”)
Nadużycie to polega na oszukaniu abonenta/użytkownika, który auto-
matycznie oddzwania na numer figurujący jako „nieodebrane połącze-
nie”. Numer ten najczęściej jest podobny do numeru krajowego, ale jest 
numerem zagranicznym o cenie za połączenie znacznie wyższej niż 
cena krajowa. Numery zagraniczne wykorzystywane przez oszustów to 
numery, które do złudzenia mają przypominać krajowe numery stacjo-
narne. Dla przykładu: początek międzynarodowego numeru kierunko-
wego np. Demokratycznej Republiki Konga (+243) lub Wybrzeża Kości 
Słoniowej (+225) może być mylony przez użytkownika z numerem kie-
runkowym strefy np. 22 – Warszawa, 24 – Płock. Odebranie połącze-
nia z numeru zagranicznego w kraju jest bezpłatne. Opłaty zostaną 
naliczone dopiero wówczas, gdy oddzwonimy, wykonamy połączenie 
na numer zagraniczny. Jeżeli więc nie spodziewasz się telefonu z za-
granicy, a wyświetlony na aparacie Twojego telefonu numer jest zadzi-
wiająco długi lub zupełnie nie kojarzysz międzynarodowego numeru 
kierunkowego kraju pochodzenia tego numeru – zachowaj ostrożność! 
Pamiętaj: numery międzynarodowe są dłuższe niż polskie numery. Nu-
mery krajowe (komórkowe i stacjonarne) mają 9 cyfr w formacie XXX-
-XXX-XXX np.: 501-XXX-XXX lub 81Y-YYY-YYY (z prefixem Polski +48 
– 11 cyfr), natomiast numery zagraniczne są z reguły dłuższe (nawet 14 
cyfrowe). Zwracaj uwagę, na jaki numer oddzwaniasz i bądź rozważny, 
a przed nawiązaniem połączenia sprawdź, czy dany numer nie jest nu-
merem zagranicznym (połączenia międzynarodowe są droższe) lub też 
czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia 
usług o podwyższonej opłacie (np. 0708-XXX-XXX).
2. Wyłudzanie kodów doładowujących poprzez SMS
Nadużycie polegające na próbie podszycia się pod dostawcę usług i 
przesłanie do abonenta/użytkownika usług przedpłaconych (użytkow-
nicy telefonów na kartę) informacji o rzekomej korzyści (podwójne do-
ładowanie, możliwość wygrania drogiego sprzętu, etc.) w przypadku 
przesłania zwrotnego kodu doładowującego. Wysłany kod zostaje zu-
żyty przez oszusta. Czyn ten może wypełniać znamiona przestępstwa 
oszustwa lub tzw. „kradzieży impulsów”, a jego konsekwencje przewi-
dziane są na gruncie Kodeksu karnego. 
3. Podszywanie się pod operatorów
Nadużycie polega na wprowadzeniu nas w błąd podczas zawierania 
umowy o usługi telekomunikacyjne. Najwięcej tego typu przypadków 
było związanych z nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi nie-
wielkich spółek telekomunikacyjnych, które wykorzystywały podobień-
stwo nazw do dużych, znanych na rynku operatorów.
4. Podmiana numerów kont bankowych na fakturach
Oszustwo polega na fizycznym rabowaniu skrzynek pocztowych. Prze-
stępcy są zainteresowani fakturami. Kradną nasze listy i podmienia-

NIE ZNASZ NUMERU? NAJLEPIEJ NIE ODDZWANIAJ!
Jeśli macie Państwo zwyczaj bezrefleksyjnego oddzwaniania na nieznane numery, nie zwracając specjalnie 
uwagi na ich długość, to może się to dla Was naprawdę nieciekawie skończyć. Powiatowy rzecznik konsumen-
tów w Giżycku Katarzyna Tota - Leszczyńska ostrzega dziś przed naciągaczami, polującymi na tych, którzy nie 
są wystarczająco ostrożni. Na co należy uważać?

ją faktury. Wrzucają nam do skrzynek rachunki ze zmodyfikowanym 
numerem konta bankowego, na które rzekomo należy wpłacić należ-
ność. Należy wiec zachować ostrożność w przypadku, gdy znaleziony 
w skrzynce pocztowej dokument zawierający logo operatora wygląda 
na zmieniony czy przerobiony. Numer konta do zapłaty faktury można 
zawsze potwierdzić np. poprzez kontakt z infolinią operatora.
5. Użycie urządzeń FCT (inaczej tzw. Sim-boxing)
Nadużycie polega na wykorzystaniu różnicy pomiędzy cenami deta-
licznymi a stawkami za zakończenie połączenia poprzez skierowanie 
ruchu międzyoperatorskiego na karty SIM, „udające” zwykłego abo-
nenta/użytkownika sieci mobilnej. W tym przypadku poszkodowanym 
jest najczęściej operator, a skutkiem ubocznym zestawienia połączenia 
poprzez FCT bez wiedzy abonenta/użytkownika jest zmiana numeru 
dzwoniącego (numeru A) oraz inne braki w funkcjonalności usługi (takie 
jak obniżenie jakości czy też nawet brak połączenia). 
6. International RevenueShare Fraud (IRSF)
Nadużycie polega na generowaniu sztucznego ruchu na zagraniczne 
numery premium lub o wysokim koszcie (często dla zwiększenia zysków 
połączenia inicjowane są jako konferencyjne) oraz na wykorzystywaniu 
rozliczeń międzyoperatorskich i otrzymywaniu części przychodów z opłat 
za kończenie połączeń uzyskanych przez posiadacza numeru. 
7. Włamania do centralek PBX (PBX Hacking)
Nadużycie polega na nieuprawnionym użyciu PBX w celu wykonywa-
nia dużych wolumenów połączeń wychodzących, w tym generowania 
ruchu na numery o podwyższonej opłacie. 
8. SMS-y wprowadzające w błąd użytkownika (w celu 
uzyskania korzyści)
Nadużycie polega na wprowadzeniu użytkownika w błąd poprzez wysy-
łanie (najczęściej automatycznie) wiadomości, której treść sugeruje uru-
chomienie płatnej subskrypcji i informuje o możliwości wyłączenia usługi 
poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości z określonym kodem (wysłanej na 
numer wysoko płatny bez podania kosztów lub przy zaniżeniu stawki za 
SMS zwrotny). W konsekwencji abonent/użytkownik odsyłający wiado-
mość, spodziewający się usunięcia subskrypcji, ponosi koszt korzystania 
z usług o podwyższonej płatności. Konsekwencją dla nieświadomych abo-
nentów/użytkowników jest konieczność zapłacenia za zrealizowane usługi. 
9. Wprowadzanie w błąd w celu akceptacji przez abo-
nenta/użytkownika subskrypcji MT (płatne za otrzyma-
nie SMS/MMS)
Nadużycie podlega na tym, że osoba chcąca skorzystać z różnych ser-
wisów w internecie, podaje swój numer telefonu w celu otrzymania kodu 
dla wybranej usługi, a zamiast tego otrzymuje SMS-a powiadamiającego 
o uruchomieniu SMS-ów wysokopłatnych przy odbiorze (nawet kilka razy 
w tygodniu). Ponadto ściąganie aplikacji z niezaufanego źródła, urucha-
mianie gier itp. również może spowodować nieświadome uruchomienie 
zamówienia na otrzymywanie SMS-ów MT. Sposobem ochrony jest 
szczegółowe zapoznawanie się z regulaminami usług oraz ich rodzajami, 
a w przypadku braku dostępu do treści regulaminu - niekontynuowanie 
transakcji. Konsekwencją dla nieświadomych abonentów/użytkowników 
jest konieczność zapłacenia wysokiego rachunku za usługi. 
10. Generowanie sztucznego ruchu telekomunikacyj-
nego (inaczej tzw. ATG)
Nadużycie polega na generowaniu sztucznego ruchu, który w szczególno-
ści nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od 
lub do abonenta/użytkownika bądź którego głównym celem jest uzyskiwanie 
pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych 
pomiędzy siecią operatora a innymi sieciami telekomunikacyjnymi.
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM KULTURY

Szczegóły: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, tel. 87/428-43-26, e-mail: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl

NASZA OFERTA (CENNIK)
SPONSOR – 1500 PLN 

SPONSOR STRATEGICZNY – 5000 PLN

Kultura jest jedną z dróg rozwoju i samorealizacji, jednak ambitne przedsięwzięcia kulturalne są zawsze 
trudne i kosztowne. Aby zapewnić szerokiej publiczności swobodny do nich dostęp potrzebni są ludzie dobrej 
woli. Giżyckie Centrum Kultury przygotowało ofertę sponsorską na rok 2020, do skorzystania z której zachę-
camy zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Państwa obecność w naszych projektach w charakterze sponsora 
będzie doskonałą wspólną promocją. Utrwali Państwa wizerunek jako aktywnej marki na lokalnym rynku, a 
nam pozwoli na świadczenie usług na jeszcze wyższym poziomie. Wasze wsparcie będzie wyróżnieniem 
dla podejmowanych przez nas inicjatyw. W ubiegłym sezonie na współpracą z GCK zdecydowało się jede-
naście firm. Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że w roku bieżącym podpisaliśmy już umo-
wę ze Sponsorem Głównym! Pozostałym Państwu proponujemy współpracę sponsorską 
(dwa pakiety) przy sześciu największych letnich imprezach, organizowanych w tym 
roku przez Giżyckie Centrum Kultury. Chodzi o Wielkie Otwarcie Sezonu (1 maja), Dni Giżycka (25-30 maja), 
Święto Miast Partnerskich (31 maja), Festiwal Światła i Dźwięku Twierdzy Boyen (11 lipca – nowy projekt), 
Operację Boyen (6-9 sierpnia) oraz Festiwal Kolorów „Kolorowe 
Zakończenie Wakacji” (22 sierpnia). Pakiety sponsorskie zawierają m.in. 
prezentacje logotypów firmy podczas imprez, umieszczenie banerów reklamowych 
na terenie miasta, umieszczenie logotypów na oficjalnej stronie internetowej GCK, 
w materiałach reklamowych drukowanych i rozsyłanych do mediów, umieszczenie 
loga sponsora w miesięczniku „Moje Giżycko” (od kwietnia do października) oraz 
reklamę na ekranie LED.

Na pierwszy rzut oka w stawie kolanowym wykonywane są jedynie ruchy 
zgięcia i wyprostu. Nie jest to prawdą, bo jeśli przyjrzymy się dokładniej, to 
coś się tam jeszcze dzieje. Wystarczy zgiąć nogi w kolanach, usiąść na fotelu 
i pokręcić stopami wraz z podudziami na boki. Ruchy, jakie zostaną wyko-
nane, my, fizjoterapeuci, nazywamy rotacjami w stawach kolanowych. Jeżeli 
w skrajnych pozycjach tych ruchów wystąpi dość silny ból, warto wówczas 
pochwalić się tym odkryciem podczas wizyty u terapeuty. Kiedy mierzymy 
buty przed lustrem i zastanawiamy się, czy mamy „iksy” lub kiedy ostatnio 
jeździliśmy na koniu (zainteresowani domyślą się, o czym delikatnie wspom-
inam), to fizjoterapeuta mówi o koślawości lub szpotawości stawów kola-
nowych. Ruchy szpotawienia lub koślawienia widywałem (dawno temu) na 
spotkaniach towarzyskich przy muzyce. Jeżeli ruchomości opisane wyżej 
mieszczą się w granicach normy fizjologicznej, to powinny być bezbolesne. 
Jeżeli czujemy jakiś dyskomfort,  to może warto się „przeglądnąć”. Gdybym 
miał opisać choroby, towarzyszące im dolegliwości bólowe oraz ogranicze-
nia sprawności związane ze stawem kolanowym, to prawdopodobnie nie 
starczyłoby miejsca w całym miesięczniku „Moje Giżycko”. Skupię się tym 
razem na czymś innym. Diagnozując pacjenta, który zgłasza problemy w 
obrębie stawu kolanowego, bardzo dokładnie staram się ocenić jego post-
awę. No dobrze, o postawie w innym odcinku. Jeżeli chodzi o obserwację 
okolicy stawu kolanowego, bardzo ważne jest dla mnie ustawienie rzepki. 
Zwracam szczególną uwagę na to, czy w swobodnym staniu znajduje się nad 
stopą i czy płaską swoją stroną „patrzy” tam, gdzie palce stopy. Ważne jest 
również to, czy staw kolanowy jest w pełnym wyproście i czy ustawienie jest 
symetryczne względem drugiej nogi. Wzrokowo oceniam również objętość 

Panowie i Panie, porozmawiajmy szczerze o kolanie!
oraz jakość napięcia mięśni odpow-
iedzialnych za wykonywanie ruchów. 
Po badaniu testami funkcjonalnymi, 
jeżeli jest taka potrzeba, upewniam się 
badaniem usg. Aparat podpowiada mi 
między innymi, co dzieje się z rzep-
ką podczas badania dynamicznego. 
Znając problem, np. słynne przyparcie 
boczne z powodu dysbalansu mięśnio-
wego, mogę rozpocząć terapię. Co 
jeżeli, mimo dolegliwości bólowych w 
obrębie stawu kolanowego, trudno jest określić ich przyczynę? Oznacza to 
kontynuację poszukiwań źródła dyskomfortu. Jak już wspomniałem, ważna 
jest dla mnie ocena wizualna ustawienia rzepki oraz całego kompleksu st-
awu kolanowego. Powód jest taki, że kolano bardzo często zachowuje się 
tak, jak chce tego stopa, biodro, a nawet cała miednica czy kręgosłup. To w 
dokładnej analizie postawy fizjoterapeuta szuka odpowiedzi na pytanie „jak 
pomóc?”. Naprawiając kolano musimy skupić się czasami na pracy w obrę-
bie biodra czy stawów skokowych. Nie dziwcie się Państwo, że terapeuta, 
widząc ustawienie rzepki i ogólnie stawu kolanowego, pracuje manualnie na 
przyczepach mięśniowych w okolicy talerza kości biodrowej. Podpowiadam, 
może inaczej niż wujek google, nie szukajmy samonaprawiania w internecie, 
ale raczej porządnej diagnostyki i leczenia w gabinetach fizjo!

Zbigniew Bolesławicz
fizjoterapeuta

Jak informuje naczelnik Wydziału  Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Grażyna Bogdanowicz, 29 lutego urodziło się 9 giżycczan i 
8 giżycczanek. Najwięcej naszych „przestępniaków”, jak niektórzy określają jubilatów z dodatkowego dnia najkrótszego w roku miesiąca, pojawiło 
się w roku 1972. Powody do fetowania mieli wówczas rodzice aż czwórki maluchów. Dwanaście lat wcześniej w rejestrach z 29 lutego zapisały 
się dwie małe istotki, a tego samego dnia – tyle że w roku 1980 – na świecie powitaliśmy kolejną trójkę zuchów. W pozostałych latach notowano 
pojedyncze przypadki narodzin „coczterolatków”. Może w bieżącym roku statystyka ruszy z miejsca?

Zgodnie z polskim prawem, jeśli dany rok nie jest przestępny, osobom urodzonym 29 lutego jako datę narodzin zalicza się 28 lutego.         bz

Raz na cztery lata (i wcale nie chodzi tu o igrzyska)
Nie brak żartów, że swoją „osiemnastkę” formalnie powinni świętować dopiero w wieku 72 lat. Mowa o ludziach, 
którzy przyszli na świat 29 lutego, przez co ich urodziny oficjalnie wypadają co cztery lata – czyli wyłącznie w 
latach przestępnych. W Giżycku tę nietypową datę można znaleźć w dowodach osobistych 17 mieszkańców.
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R U B R Y K A M A Ł E G O C Z Y T E L N I K A

POEZJA DLA MALUSZKA
Za nami połowa kalendarzowej 
zimy, która w tym roku postano-
wiła poskąpić nam swoich uro-
ków. Po cichu wierzymy jednak, 
że w lutym (a może nawet jeszcze 
w marcu) będziemy mieli okazję 
porzucać się śnieżkami, poz-
jeżdżać na sankach czy ulepić 
wspaniałego bałwana. Takiego 
jak ten, o którym w swoim kolej-
nym wierszyku pisze nasza nie-
zrównana Barbara Jarosz. 

BAŁWAN 
Ulepiły dzieci wielkiego bałwana.

Nos zrobiły z marchwi, a czapkę z dzbana, 
guzikami z węgla kubraczek zapięły, 
a w śniegową rękę miotłę wetknęły.

Jak stróż stał na dworze, 
witając zawsze o stałej porze

dzieci do szkół idące, 
mamy do pracy spieszące. 

Patrzył, jak dni mijają, 
coraz cieplejsze się stają. 
Pomyślał bałwan z trwogą: 

„Przecież pomóc mi nie mogą”.
Z czoła już pot mu spływa, 
guzików w kubraku ubywa, 
miotła się z ręki wymknęła,
żałość bałwana ogarnęła.

To koniec? Przyszła wiosna?
Na dodatek taka radosna.
Pory roku nikt nie zawróci, 
ale bałwan znów tu wróci. 

Eluwina, to ja, Leoś! Pewnie od razu zwróciliście uwagę na pierwsze sło-
wo? Podsłuchałem, że właśnie w ten sposób witają się w mojej szkole 
chłopaki ze starszych klas. Przyznam, że zdecydowanie bardziej podoba 
mi się starodawne „cześć” i dlatego właśnie w ten sposób nadal będę 
się z Wami witał w kolejnych odcinkach. Niedługo Dzień Zakochanych, 
więc kupiłem dziś w sklepie śliczną walentynkę. Na razie nie wiem jesz-
cze, komu ją podaruję, bo kandydatek mam co najmniej trzy. Pozwólcie 
jednak, że nie zdradzę Wam ich imion, bo nie chcę, żeby koledzy śmiali 
się, że mam dziewczynę. Albo i trzy. Powiem tylko, że z jedną siedzę na 
matematyce, z drugą ćwiczę w parze na zajęciach karate, a trzecią jest 
moja sąsiadka z bloku. To znaczy: córka naszej sąsiadki spod trójki, choć 
trzeba powiedzieć, że jej mama jest również bardzo sympatyczna (na co 
ostatnio zwrócił uwagę także mój tata). Mam więc spory dylemat, komu 
wręczyć swoje serduszko (bo taki jest kształt walentynki). Mama mówi, 
że powinienem kupić jeszcze dwa i obdarować nimi wszystkie trzy dziew-
czynki. To chyba dobry pomysł, ale nie wiem, czy moje kieszonkowe po-
radzi sobie z problemem. Tym bardziej, że planuję kupić walentynkę rów-
nież dla mamy, bo przecież ją kocham najbardziej na świecie!                                                            
                     Leoś

Proszę Państwa, oto Krzyś! Krzyś jest 
bardzo grzeczny dziś. Dziś i zawsze, co 
potwierdza pozująca do zdjęcia z Krzy-
siem jego mama Joanna Kubas. A że 
Krzyś jest nie tylko grzeczny, ale także bar-
dzo, bardzo mądry i rezolutny, rozwiązał 
(przy pomocy starszego brata Szymona) 
naszą świąteczną krzyżówkę (informowa-
liśmy o tym w poprzednim numerze) i stał 
się właścicielem – tadaam! – karnetu 
(dwanaście wejść) do bajkolandu 
„Tęczowa Kraina” przy ul. Nowo-
wiejskiej. Życzymy raz jeszcze wspa-
niałej zabawy, Krzysiu! Kolejny karnet był 
nagrodą w naszym styczniowym konkursie, 
w którym – przypomnijmy – należało uło-
żyć jak najwięcej nowych słów z wyraże-

Krzyś ma już karnet, wygraj i Ty!
nia „Czekamy na ferie zimowe”. Niestety, 
Kochani, ferie najwyraźniej zrobiły z Was 
małych leniuszków, albowiem tym razem – 
dla odmiany – nie doczekaliśmy się żadnej 
odpowiedzi! Co się jednak odwlecze, to nie 
uciecze, a zatem wejściówka na sześć nie-
limitowanych czasowo wizyt w „Tęczowej 
Krainie” przechodzi na kolejny miesiąc. Aby 
wziąć udział w losowaniu nagrody należy 
prawidłowo rozwiązać dzisiejsze zimowe 
zadanie. O co pytamy w wierszy-
kach? Na Wasze odpowiedzi czekamy do 
20 lutego do godz. 12.00, piszcie na adres: 
redakcja@gizycko.pl. 

1. Jak taka szyba się nazywa,
co wodę zimą na stawie przykrywa?

2. Zimą na szybach obrazy maluje,
a dzieci w noski poszczypuje.

3. Z każdej śnieżnej górki 
zjedziesz na nich na pazurki!

„ P o w i e d z i a ł 
Bartek, że dziś 
tłusty czwartek. A 
Bartkowa uwierzyła, 
dobrych pączków 
nasmażyła” – znacie 
to? Drobna korekta: 
dziś nie jest tłusty 
czwartek, bo ten 
przypada w tym roku 20 lutego, natomiast 
cała reszta się zgadza. Czeka nas coroczne 
pączkowe szaleństwo, z czego najbardziej 
zadowoleni będą, oczywiście, właściciele pie-
karni i cukierni oraz wszelkiej maści łasuchy. 
A Wy, Kochane Maluchy, lubicie pachnące 
pączusie? Takie polukrowane, z marmoladką 
lub budyniem? Mniam, prawda? Pamiętajcie 
jednak, że w życiu co za dużo, to niezdrowo 
i nie rywalizujcie z bratem, siostrą czy kolegą 
o tytuł pączkowego rekordzisty. Bo naprawdę 
nie warto przekonać się na własnej skórze o 
mądrości przysłowia, że „kto w tłusty czwartek 
swawoli, tego później brzuszek boli”…

SMACZNEGO, ALE…
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STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI
• JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SPYT-
KOWIE – KRS 0000116212, w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: OSP w Spytkowie
• GIŻYCKI KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH „KORMORAN”  
– KRS: 0000270261 (Fundacja Studencka młodzi – młodym), 
w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: GKSN „Kormoran” Gi-
życko 3486
• GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PAR-
KINSONA, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „TULIPANY” – KRS 
00000221902 (Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”), w ru-
bryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Giżyckie Stowarzyszenie 
Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tuli-
pany”
• STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ „PROMYK” – KRS 0000030497
MAZURSKA AKADEMIA SPORTOWA – KRS 0000086043, w 
rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: MAP.
• GIŻYCKI KLUB SPORTOWY „MAMRY” - KRS 0000086043 
(Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), w rubryce 
„cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Giżycki Klub Sportowy 
„Mamry”
• STOWARZYSZENIE AKADEMIA TENISA ZIEMNEGO „AC-
TIVE TENIS”  – KRS 0000270261, w rubryce „cel szczegółowy 1%” 
należy wpisać: Active Tenis Giżycko 6908
• RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJA-
CIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA” – KRS 
0000034507
• STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH „PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ” PRZY SP 3 – KRS 
0000358101
• STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU 
OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
„SZANSA” – KRS 0000202570
• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPO-
ŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GIŻYCKU – KRS 
0000073246
• POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO GIŻYCKO – KRS 
0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmiń-
sko-Mazurski), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Koło 
Giżycko
• ZHP HUFIEC GIŻYCKO – KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew 
Warmińsko-Mazurska), w rubryce „cel szczegółowy 1 %” należy wpi-
sać: Hufiec Giżycko
• GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE – KRS  0000036454
• ROTARY CLUB GIŻYCKO  – KRS 0000077097
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA – KRS 0000270261 (Fundacja 
Studencka Młodzi Młodym), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: GGR Giżycko 8913
• GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE „BRAT KOT” – KRS 
0000512848 

Pokaż serce, przekaż potrzebującym 1% swojego podatku
MIESZKAŃCY

• ALEKSANDRA I WIKTOR WRÓBLEWSCY – KRS 0000037904 
(Fundacja „Zdążyć z pomocą”) – w rubryce  „cel szczegółowy 1%” na-
leży wpisać: 30844 Aleksandra Wróblewska; KRS 00002777339 
(Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera) – w rubryce „cel 
szczegółowy 1%” należy wpisać: dla Wiktora Wróblewskiego
• PATRYCJA SZNAJDEROWICZ – KRS 0000037904 (Funda-
cja „Zdążyć z pomocą”) – w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpi-
sać: 5356 Sznajderowicz Patrycja
• PATRYCJA I MIKOŁAJ OSIECCY (Fundacja „Zdążyć z po-
mocą”) – KRS 0000037904 (Patrycja), w rubryce „cel szczegóło-
wy 1 %” należy wpisać: 20978 Osiecka Patrycja; KRS 0000037904 
(Mikołaj), w rubryce  „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 20977 
Osiecki Mikołaj
• ADRIAN JAROSZ – KRS 0000133671 (Fundacja Marka Kamiń-
skiego), w rubryce  „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: dla Adriana Jarosza
• KRYSTIAN CZYRKO - KRS 0000266644 (Fundacja Serce 
Dziecka im. Diny Radziwiłłowej), w rubryce „cel szczegółowy 1 %” 
należy wpisać: Krystian Czyrko.
• BARTOSZ FRĄCZEK - KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć 
z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 28540 Bar-
tosz Frączek
• SZYMON LASKOWSKI – KRS 0000270809 (Fundacja Ava-
lon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym), w rubryce „cel 
szczegółowy 1%” należy wpisać: Laskowski 7070
• OLIWIA BOROWIK - KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”), w rubryce „cel szcze-
gółowy 1%” należy wpisać: Oliwia Borowik 109/B
• KRZYSZTOF SZACHNOWICZ - KRS 0000086210 („Na ratu-
nek dzieciom z chorobą nowotworową”), w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” należy wpisać: Krzysztof Szachnowicz
• TEOFIL SINKIEWICZ - KRS 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: 5059 Teofil Sinkiewicz
• MACIEJ FURMANIAK - KRS 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpi-
sać: 9853 Maciej Furmaniak
• PIOTR PYRKO - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 
4354 Pyrko Piotr
• FILIP CZERNIAWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Fi-
lip Czerniawski
• MACIEJ KOZŁOWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Ma-
ciej Kozłowski
• KACPER I MARCIN MICHALKIEWICZOWIE - KRS 
0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), w rubryce „cel-
szczegółowy 1%” należy wpisać: Kacper i Marcin Michalkiewiczowie
• PAWEŁ ODOJEWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Pa-
weł Odojewski
• KORINA ANASTAZJA PIECHOROWSKA - KRS 0000148747 
(Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” 
należy wpisać: Korina Anastazja Piechorowska
• OLAF PTAK - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla 
dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Olaf Ptak
• SEBASTIAN RUBAJCZYK - KRS 0000148747 (Fundacja 
„Przyszłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: Sebastian Rubajczyk
• ANTONI ŻOCHOWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: An-
toni Żochowski
• ZOFIA STANKIEWICZ - KRS 0000371955 (Fundacja „Oswoić 
Los”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Zofia Stankiewicz
• IGOR KAMIŃSKI - KRS 0000382243 (Fundacja Pomocy 
Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”), w rubryce „cel 
szczegółowy 1%” należy wpisać: 1938 pomoc dla Igora Kamińskiego
• WIKTOR KUCIŃSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Wik-
tor Kuciński
• KRZYSZTOF MARCULEWICZ - KRS 0000037904 (Fundacja 
„Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 
36703 Marculewicz Krzysztof
• LAURA SMOLAK -  KRS 0000270809 (Fundacja „Avalon”), w 
rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Smolak 10769
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W minionym roku działo się w giżyckim klubie wiele – zorganizowano 
ponad 70 wyjazdów na regaty i zgrupowania na różne akweny w Polsce 
oraz poza granicami kraju. Logo GGR i miasta Giżycka pojawiło się wie-
lokrotnie m.in. w Gdy-
ni, Gdańsku, Sopocie, 
Dziwnowie, Krynicy 
Morskiej, Złocieńcu, Ze-
grzu, Szczecinie, Tar-
nobrzegu, Kielcach, 
Olsztynie, Sławie, 
Olecku, Mrągowie, ale 
również we Włoszech, 
Chorwacji, Niemczech, 
Estonii, Hiszpanii, Por-
tugalii, na Cyprze, w 
Grecji a nawet dale-
kich Karaibach. W roku  
2019 r. GGR podej-
mowała również wiele 
ciekawych inicjatyw. I 
tak np. żeglarze grali 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zorganizowano Żeglarski Bal 
Karnawałowy (z którego dochód przeznaczono na dofinansowanie wcze-
snowiosennych zgrupowań we Włoszech i Chorwacji) oraz Galę Sportów 
Lodowych, odbył się także koncert Evgena Malinovskiego (dochód 
został przeznaczony na naprawę sprzętu), członkowie Klubu Oszalałych 
Rodziców (nieformalnie działającego przy GGR) uczestniczyli w Wielkim 
Otwarciu Sezonu i paradzie jednostek pływających na kanale Łuczańskim 
(wygraną w konkursie wsparto wyjazdy regatowe dzieci). Podczas wa-
kacji żeglarze współorganizowali i wystawiali się na cyklicznych Leckich 
Pchlich Targach na pasażu Portowym, a za pozyskane na klubowym 
stoisku środki zakupiono paliwo niezbędne do transportu dzieci i sprzętu.  
Pod koniec roku nasze dzieci uczestniczyły w akcji sprzątania 
przez MOPR portu „Ekomarina”, odbyła się także kolejna Giżyc-
ka Gala Żeglarska, a w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych otwarto 
galerię giżyckich medalistów Mistrzostw Polski, Europy i Świata. 
Giżycka Grupa Regatowa to też ważny w polskim środowisku żeglarskim 
organizator prestiżowych sportowych imprez. W minionym roku były to: 
Puchar Trzech Ryb w klasie Optimist – eliminacje do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży (startowało 362 zawodników), Puchar Niegocina i Mistrzo-
stwa Polski w Sprincie w klasie 420 (z udziałem 23 załóg), Eberspracher 

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA W CZOŁÓWKACH RANKINGÓW
Żeglarze regatowi podsumowali rok 2019 – rok bardzo pracowity, z 
ambitnymi planami, nie tylko sportowymi. Osiągnięte wyniki umocniły 
miejsce Giżyckiej Grupy Regatowej w czołówce najlepszych klubów 
żeglarskich w Polsce. W krajowym systemie rywalizacji sportowej 
dzieci i młodzieży GGR zdobyła w żeglarstwie 211,5 pkt, co dało jej  
trzecią pozycję w kraju za MKS Dwójka Warszawa (227 pkt) i SKŻ Sopot 
(214,5 pkt). W województwie warmińsko-mazurskim wśród wszystkich 
klubów sportowych Grupa uplasowała się również na trzecim miejscu 
– za takimi potentatami jak KS AZS UWM Olsztyn i KS Orzeł Elbląg. 

Puchar Mazur - Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Opti-
mist (rywalizowało 269 zawodników), Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w klasie Optimist (66 zawodników) i Finał Pucharu 

Polski w klasie Laser, 
Mistrzostwa Polski 
Mastersów (170 że-
glarzy).

Ale Giżycka 
Grupa Regatowa to 
przede wszystkim 
szkolenie i sporto-
wa rywalizacja. To 
blisko stu młodych 
sportowców i grupa 
wspaniałych trene-
rów. Zawodnicy, na 
co dzień trenujący 
na jeziorze Niegocin, 
wystartowali w minio-
nym sezonie w blisko 
60 imprezach regato-

wych w kraju oraz poza jego granicami. Zdobyli worek medali różnych 
kolorów i różnej wagi. Na grudniowej Giżyckiej Gali Żeglarskiej wyróż-
nienia za osiągnięcia w tegorocznym sezonie żeglarskim otrzymali: 
Weronika Grala i Miłosz Ciechanowicz (Optimist gr. B), Ma-
teusz Gigielewicz i Amelia Potejko (Optimist gr. A), Michał 
Sudnik (Techno 4.0), Maja Cituk i Kacper Karbownik (Tech-
no 5.8), Mikołaj Merkler, Kuba Kamiński, Marta Chomik i 
Joanna Fabisiak (420), Natalia Burczyńska i Kuba Kluk 
(Laser 4.70), Julia Rogalska, Tomasz Trajnowicz i Ame-
lia Dziąba (Laser Radial), Wojciech Klimaszewski, Stani-
sław Klimaszewski i Mateusz Siedlecki (Laser Standard). 
Giżycka Grupa Regatowa to również seniorzy. Warto przypomnieć, 
iż w ubiegłym roku załoga Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej w 
składzie: Marek Stańczyk, Jan Fursewicz, Łukasz Kac-
prowski, Andrzej Kucieński i Mikołaj Nowakowski wy-
walczyła Klubowe Mistrzostwo Polski!

To był rok pełen pięknych regatowych emocji, a młodzi żeglarze 
już stawiają sobie sportowe cele na kolejny zbliżający się sezon.

Alicja Klimaszewska
prezes Giżyckiej Grupy Regatowej

Giżyccy żeglarze – uczestnicy sierpniowych regat Eberspracher Puchar Mazur - Mistrzostw 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist 
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Dla kogo medale?
Faworyci nie zawiedli. W fazie play-off giżyckiej ligi halowej piłki 

nożnej, zorganizowanej tradycyjnie przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, zameldowały się cztery drużyny, które jeszcze przed roz-
poczęciem zmagań typowane były do walki o medale: Hotel Robert’s 
Port, Oleńka, Piekarnia Kruklanki i Blaugrana. Półfinałowe dwumecze 
były doskonałą reklamą futsalu. Po niezwykle emocjonujących spo-

tkaniach broniąca tytułu Piekarnia Kruklanki po rzutach karnych po-
zbawiła marzeń o mistrzostwie ubiegłorocznego wicemistrza Oleńkę 
(4:3, 1:2, karne 3:2), a mądrze grająca Blaugrana okazała się lepsza 
od Hotelu Robert’s Port (3:1, 0:1), który – przypomnijmy – wygrał 
rundę zasadniczą z kompletem jedenastu zwycięstw. Mistrza tego-
rocznej halówki i pozostałych medalistów poznamy 8 lutego (sobota). 
O godz. 19.00 w starciu o trzecie miejsce Oleńka zmierzy się z Hote-
lem Robert’s Port, a czterdzieści minut później Piekarnia Kruklanki i 
Blaugrana zagrają o „złoto”. 

bz
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Z osiemnastoma medalami i siedmioma pucharami za miejsca na 
podium w wieloboju wrócili do Giżycka nasi specjaliści w ściganiu się 
na krótkim torze łyżwiarskim. W Opolu, które na początku stycznia było 
areną czwartej w tym sezonie odsłony Ogólnopolskich Zawodów Ran-
kingowych, nasze miasto reprezentowała dwunastka zawodników UKS 
Short Track MOSiR. Klasą dla siebie były siostry Wawerówny – za-
równo Julia (juniorka F), jak i Michalina (juniorka D) zdobyły po trzy 
złote krążki. Po trzy razy na „pudło” wchodziło także rodzeństwo Piąt-
ków. Zofia (juniorka F) przywiozła do domu trzy srebrne medale, a 
jej brat Łukasz (junior E) skompletował po jednym krążku w każdym 
kolorze. Z kolei czterokrotnie na podium stawali także Aleksander 
i Milena Sakowiczowie. On (junior C) we wszystkich swoich bie-
gach przecinał „kreskę” jako drugi, ona (juniorka E) wywalczyła brązo-
wy medal. Wszyscy wymienieni oraz Weronika Biller (srebrno i 
brąz w kategorii juniorka C) oprócz medali otrzymali także puchary za 
miejsca na podium w klasyfikacjach wielobojowych. W Opolu startowali 
również: Judyta Sakowicz (8. w trójboju w kategorii juniorka F), 
Kaja Kisielewska (6. w kategorii juniorka D), Jakub Nowak (5. 
w kategorii junior D), Filip Sztafa (9. w kategorii junior D) i Martyna 
Kuchta (12. w kategorii juniorka C).                 bz

Kolejne cztery mecze o punkty rozegrali w styczniu trzecioligowi 
siatkarze Masurii Volley Giżycko. To był naprawdę świetny okres na-
szych reprezentantów, którzy zarówno w trzech wyjazdowych starciach 
z Wenglorzem Volley Lidzbark Warmiński, Olimpijczykiem Szczytno 
i Olimpią Kisielice, jak i w potyczce u siebie z Panoramą Działdowo 
sięgnęli po komplet punktów, co natychmiast znalazło swoje odbicie w 
tabeli rozgrywek. Masuria Volley, pod koniec minionego roku plasująca 
się na czwartej pozycji, rozsiadła się bowiem w fotelu lidera i oby została 
w nim aż do połowy marca, czyli do końca rozhrywek! Gdy wysyłaliśmy 
do druku to wydanie „Mojego Giżycka”, nasi siatkarze przygotowywali 
się właśnie do arcytrudnego wyjazdowego pojedynku „na szczycie” z 
wiceliderem KPS Gietrzwałd (2 lutego). W tym miesiącu ekipę znad 
Niegocina czekają jeszcze mecze z zamykającą stawkę ekipa SMS 
Ostróda (8 lutego, wyjazd) i KSD Energoutil Ełk (15 lutego, hala Ze-
społu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, godz. 17.00), 
natomiast w marcu nasi siatkarze zmierzą się w Górowie Iławeckim 
z tamtejszym silnym Teamem Cresovią, a ligowe zmagania zakończą 
bojem u siebie z Wenglorzem Volley Lidzbark Warmiński (14 marca, 
hala ZSKŚiA, godz. 17.00). Wstęp na mecze w Giżycku jest wolny.

                 bz

Giżycczanka Monika Fedusio zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski w siatkówce. 20-letnia przyjmująca Banku Pocztowego 
Pałac Bydgoszcz była jedną z czternastu zawodniczek, które selekcjoner Jacek Nawrocki zabrał do Niderlandów (do niedawna  Holandia) na 
turniej kwalifikacyjny do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Podczas styczniowych zawodów w Apeldoorn Polki pewnie wygrały trzy grupo-
we starcia z Bułgarią, Niderlandami i Azerbejdżanem, a w półfinale po morderczej pięciosetówce uległy późniejszym triumfatorkom Turczynkom. 
Monika Fedusio (i inne najmniej doświadczone siatkarki) szansę zaprezentowania swoich umiejętności otrzymała w trzeciej partii spotkania 
z Azerkami. Nasza krajanka spisała się bardzo dobrze, zdobywając 3 punkty, i to właśnie ona efektownym atakiem przypieczętowała zwycięstwo 
„Biało - Czerwonych” 3:0. Polek zabraknie wprawdzie w olimpijskiej stawce, ale siatkarscy eksperci są zgodni, że w naszej młodej reprezentacji 
drzemie ogromny potencjał i że dziewczęta w całkiem nieodległej przyszłości przysporzą kibicom wielu pozytywnych emocji.                            bz

Igrzyska olimpijskie (jeszcze) nie dla Moniki 

MULTIMEDALOWE RODZEŃSTWA NASI MISTRZAMI STYCZNIA

Seniorzy Mamr, po siedemnastu kolejkach forBET IV Ligi, plasują 
się na 5. miejscu (z identycznym dorobkiem punktowym jak czwar-
ty Motor Lubawa i szósta Mrągowia Mrągowo). Podopieczni trenera 
Przemysława Łapińskiego treningi wznowili 13 stycznia, a na 
pierwszych zajęciach zameldowało się piętnastu graczy. W porównaniu 
z rundą jesienną w zespole nie zaszły zmiany personalne, mogące ne-
gatywnie wpłynąć na postawę „Gieksy” wiosną. Trzon drużyny pozostał 
bez zmian, z Mamrami pożegnali się tylko Jakub Kozłowski, Bar-
tłomiej Szafran i Mateusz Szczerba, a więc gracze, którzy w 
ostatnich miesiącach nie odgrywali kluczowych ról. Jeśli zaś chodzi o 
nowe twarze, to w styczniowych treningach w hali, na stadionie i na 
„Orliku” uczestniczył Paweł Drażba (wychowanek giżyckiego klubu, 
w przeszłości gracz Jagiellonii Białystok, Pogoni Siedlce, ŁKS 1926 
Łomża, Tura Bielsk Podlaski, Hetmana Białystok czy Warmii Grajewo), 
z seniorami trenowało również kilku najzdolniejszych giżyckich junio-
rów. W okresie przygotowawczym Mamry sparować będą jeszcze m.in. 
z Mrągowią Mrągowo, Śniardwami Orzysz, Mazurem Ełk, Stomilem II 
Olsztyn, Tęczą Biskupiec i MKS Korsze. Pierwszy mecz o punkty – pod 
koniec marca na wyjeździe z Mrągowią. 

           Bogusław Zawadzki

Seniorzy Mamr przygotowują się do wiosny
Od wygranej 3:1 z Pisą Barczewo swoją drugą przygodę z Mamrami Giżycko w roli szkoleniowca zespołu 
seniorów rozpoczął Przemysław Łapiński. Styczniowy mecz był wprawdzie jedynie pierwszym z kilku 
zaplanowanych na tę zimę sparingów, a jego wynik był sprawą co najmniej drugorzędną, niemniej wygrana z 
zespołem występującym w tej samej lidze co „Gieksa” cieszy. Nie od dziś wiadomo przecież, że dobrą atmosferę 
w drużynie budują m.in. dobre wyniki, także te osiągnięte w spotkaniach kontrolnych.

Mamy przed sobą bardzo dużo pracy – mówi trener Mamr Przemysław 
Łapiński (w środku)


